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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

1.1 Agents 

1.1.1 Promotor  Fictícia S.A. 
CIF A-00000000 

   
1.1.2 Projectista  Sergi López i Rey 

Precol. CETOP núm. 25438 
   
1.1.3 Director d’obra  Pendent de designació 
   
1.1.4 Director d’execució 
d’obra 

 Pendent de designació 

   
1.1.5 Seguretat i salut Autor de l’estudi Sergi López i Rey 
   
 Coordinador durant 

l’execució de l’obra 
Pendent de designació 

   
1.1.6 Altres agents Constructor Pendent de designació 
   
 Control de qualitat Pendent de designació 
   
 Estudi geotècnic LCC, S.L. 
 
 
1.2 Informació prèvia 

1.2.1 Objecte La present memòria recull el projecte constructiu d’una nau 
industrial al polígon industrial de Can Roqueta, al terme 
municipal de Sabadell, promoguda per l’empresa Fictícia S.A. 

  
1.2.2 Antecedents i 
condicionants de partida 

El projecte surt de la necessitat de l’empresa de construir un 
magatzem central des d’on concentrar i distribuir els seus 
productes. 
 
El projecte es desenvoluparà a una parcel·la ja existent al 
polígon industrial de Can Roqueta. Les parcel·les contigües 
alberguen usos industrials. 

  
1.2.3 Entorn físic La nova construcció estarà situada al carrer de Ca n’Alzina 

número 93, al polígon industrial de Can Roqueta de Sabadell. 
 
Es tracta d’una parcel·la lliure d’edificacions, de forma 
rectangular amb unes dimensions de 100x50 m i una superfície 
de 5000 m2. 
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1.2.4 Normativa urbanística 

 

Pla General Municipal d’Ordenació de 
Sabadell (2000) 

Projecte 
Clau 6.2b 

Permès per 
normativa 

Coeficient d’edificabilitat 
1 m2 de sostre / m2 

de sòl 
5000 m2 2340 m2 

Volum màxim edificable 8 m3 / m2 de sòl 40000 m3 19440 m3 

Ocupació màxima 50% 2500 m2 2160 m2 

Alçada màxima 16 m 16 m 10 m 

Distància al front de vial 10 m 10 m 15 m 

Distància a la resta de 
llindars 

5 m 5 m 
Posterior: 13 m 

Lateral dret: 6 m 
Lateral esquerre: 14 m 

 

1.2.5 Informes realitzats 
 

Estudi geotècnic a càrrec de l’empresa LCC, S.L. (Laboratori 
Català de Control, S.L.). 

 
 
1.3 Descripció del projecte 

1.3.1 Descripció general de 
l’edifici 

La nau industrial tindrà forma rectangular amb unes 
dimensions de 72x30 m i una superfície de la planta de 2160 
m2. S’inclourà un altell per a oficines de dimensions 6x30 m i 
una superfície de 180 m2. 
 
L’estructura consistirà en 13 pòrtics rígids a dues aigües 
separats entre ells per 6 metres. L’alçada dels pilars serà de 8 
metres mentre que la carena es situarà a una cota de 10 
metres. Els pilars estaran formats per perfils laminats HEA i 
s’uniran per bigues formades per perfils laminats IPE amb 
carteles. Tots els perfils disposaran d’una cobertura de pintura 
intumescent per garantir una resistència al foc mínima R60. 
 
La fonamentació es farà a cota -1 m amb sabates aïllades de 
formigó armat unides entre elles per bigues de lligat. La 
connexió entre fonaments i pilars metàl·lics es farà mitjançant 
plaques d’ancoratge. 
 
La coberta es resoldrà amb plaques de polièster reforçat de 
perfil grecat. La façana es farà amb blocs de formigó cel·lular, 
els primers 1,5 m, i amb panells tipus sandvitx de 80 mm 
d’espessor que garantiran una resistència al foc mínima R60. 
Els panells es fixaran sobre corretges de façana i de coberta 
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formades per perfils laminats IPE 160. Les corretges tindran 
una separació d’1,2 m a la coberta i d’1,1 m a la façana. 
 
S’inclouran dues portes enrotllables de 3x5 m a la façana de 
front de vial que permetin la càrrega i descàrrega de material 
des dels camions i una porta per a l’accés de persones 
d’1,2x2,15 m a la façana esquerra. A més, es comptarà amb 
dues sortides d’emergència a cada lateral i una altra al pinyó 
posterior, a l’alçada de l’altell, d’1,8x2,15 m. 
 
La solera es formarà amb una capa de 15 cm de reblert tot-u i 
una llosa de formigó reforçat amb fibres de 20 cm d’espessor, 
amb el pla superior coincidint amb la rasant. 
 
A la zona nord (lateral esquerre de la nau) es disposarà d’una 
zona per a l’estacionament de vehicles amb 12 places de les 
quals hi haurà una reservada per a persones amb cadires de 
rodes i una d’accessible. 
 
El perímetre exterior de la parcel·la es tancarà amb paret de 
maons fins a 60 cm d’alçada i amb elements metàl·lics lleugers 
d’1,4 m, arribant a un tancament total de 2 m. Al front de vial 
s’instal·laran una porta per a l’accés de camions, una per a 
l’accés de vehicles i una per a l’accés de vianants. 
 
El sòl lliure d’edificació es tractarà amb una prolongació de la 
solera de formigó fins a 1,5 m del llindar de la nau i amb 
jardineria i arbrat el restant. 

  
1.3.2 Programa de 
necessitats i usos 

L’ús principal de l’edificació és el de magatzem logístic amb 
accés directe al front de vial per a la càrrega i descàrrega de 
mercaderies. L’accés de treballadors es farà per la part lateral 
on s’ubica la porta principal. 
 
Addicionalment, es durà a terme activitat administrativa a 
l’altell situat al pinyó posterior de la nau. 

  
1.3.3 Àmbit d’actuació El projecte es limita a l’interior de la parcel·la i afecta 

únicament a les obres de construcció de la nau, així com al 
condicionament de la mateixa per complir la normativa 
municipal. 

  
1.3.4 Relació amb l’entorn Tant la urbanització dels vials com de les voreres són les 

existents i no seran objecte de l’actuació. 
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Els serveis existents a peu de parcel·la són: 
- Distribució d’aigua (CASSA, empresa mixta de Sabadell) 
- Energia elèctrica (FECSA - ENDESA) 
- Telefonia (Telefónica, S.A.) 

 
Es plantegen dos accessos rodats a la parcel·la a través del 
front de vial per a l’accés de camions i vehicles. També 
s’inclourà un accés per a vianants des de la via pública. 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1 Sustentació de l’edifici 

2.1.1 Característiques 
geològiques 

La zona es troba situada a la part oriental de la depressió Vallès 
- Penedès (zona del Vallès). 
 
A la parcel·la en qüestió s’han trobat dos nivells diferenciats: 

- 1. Replens antròpics. Nivell de replens d’origen antròpic 
barrejats amb terra vegetal i llims sorrencs de color 
marró. Aquest nivell ocupa la part superior del solar 
amb un espessor de 0,2 - 0,9 m 

- 2. Llims carbonatats / Costra carbonatada / Llims 
sorrencs. Nivell de gran potència situat a una 
profunditat de 0,2 - 1 m. Aquest nivell presenta cohesió 
general i bones característiques geomecàniques 

  
2.1.2 Tensió admissible Es considerarà, seguint les recomanacions de l’informe 

geotècnic (annex núm. 1), una tensió admissible de 3 kp/cm2. 
  
2.1.3 Assentament teòric L’assentament teòric calculat per a una sabata rectangular 

aïllada es d’1,31 cm. 
  
2.1.4 Paràmetres geotècnics 

Nivell Densitat (t/m3) Cohesió (kp/cm2) Angle de fregament intern(º) 

1. Replens 1,7 0 22 

2. Llims 1,8 0,1 28 

2. Costra 2 0,2 33 - 35 

 
 
2.2 Sistema estructural 

2.2.1 Definició constructiva La fonamentació serà superficial, amb sabates aïllades unides 
amb bigues de lligat, de formigó armat. 
L’estructura portant es farà amb perfils d’acer laminat en 
calent. Aquests perfils s’uniran mitjançant cargols. 
L’altell es formarà amb una llosa alveolar prefabricada de 
formigó. 

   
2.2.2 Vida útil La vida útil de l’edifici serà de 50 anys. 
   
2.2.3 Materials Formigó HL-150/P/20 
 HA-25/P/20/IIa 
 HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E 
   
 Acer estructural S275JR 
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 Acer per armar B500S 
   
2.2.4 Programes de càlcul Estructura i 

fonamentació 
Nou Metall 3D, CYPE 

   
 Pòrtics Generador de pòrtics, CYPE 
   
 Abastiment i 

sanejament d’aigua i 
electricitat 

Instal·lacions, CYPE 

   
 Il·luminació DIALux 
 
 
2.3 Sistema envolupant 

2.3.1 Definició constructiva Es projecta una solera de formigó reforçat amb fibres de 200 
mm d’espessor. 
Les façanes es resoldran mitjançant una paret de blocs de 
formigó cel·lular d’1,5 m d’alçada i panells sandvitx de 80 mm 
d’espessor el restant. 
La coberta estarà formada per plaques de polièster reforçat de 
perfil grecat i 1,5 mm de gruix. 

   
2.3.2 Paràmetres de disseny Resistència al foc R60 
   
 Aïllament acústic 37 dBA 
   
 Aïllament tèrmic Coberta: 0,53 W/m2K 

Façana: 0,95 W/m2K 
 
 
2.4 Instal·lacions 

2.4.1 Abastiment d’aigua Garantirà el subministrament d’aigua per als usos següents: 
- Consum sanitari. Localitzat a la zona de vestidors 

(dutxes, piques i vàters) 
- Reg. A la part posterior de la parcel·la s’hi troben 

diferents arbres i plantes 
- Protecció Contra Incendis. Repartits per tota l’edificació 

trobem ruixadors automàtics d’aigua, BIEs i un hidrant 
  
2.4.2 Sanejament d’aigua Garantirà l’evacuació de l’aigua sanitària produïda a la zona de 

vestidors i de l’aigua de pluja, tant de la coberta com de l’espai 
exterior. 
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2.4.3 Il·luminació Garantirà la correcta visibilitat a tots els espais de l’edificació i 
de l’espai exterior de la mateixa, segons els requisits mínims 
que estableix el CTE. 

  
2.4.4 Electricitat Garantirà el subministrament elèctric de totes les bases 

d’endoll repartides per l’edificació, dels dispositius 
d’il·luminació i de tots aquells aparells que necessitin energia 
elèctrica. 

 
 
2.5 Altres dades 

2.5.1 Gestió de residus Els residus es classificaran a peu d’obra i es deposaran a la 
Planta de Transvasament de Sabadell. 
 
El cost estimat de la gestió de residus és de VINT-I-DOS MIL 
SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES 
CÈNTIMS (22.773,93 €). 

  
2.5.2 Estudi de Seguretat i 
Salut 

El cost de l’Estudi de Seguretat i Salut és de SEIXANTA-UN MIL 
CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS 
(61.177,35 €). 

  
2.5.3 Control de Qualitat Es reserva una previsió del 5% del cost total del projecte, en 

forma de partida alçada a justificar, per al control de qualitat. 
Aquesta partida és de CINQUANTA-CINC MIL TRES-CENTS 
SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
(55.376,43 €). 

  
2.5.4 Termini d’execució El termini d’execució previst és de CENT VINT-I-UN (121) DIES. 
  
2.5.5 Justificació de preus L’import dels costos directes (elements simples, elements 

compostos, partides d’obra, conjunt de partides i partides 
alçades d’abonament íntegre) es correspon amb el banc de 
preus BEDEC per a obres tipus d’1,653 M€ del gener de 2012. 
 
Els costos indirectes s’estimen, per a totes les unitats, com un 
cinc per cent (5%) dels costos directes. 

  
2.5.6 Revisió de preus No és contempla una fórmula per a la revisió de preus. 
  
2.5.7 Pressupost El pressupost total del projecte és d’UN MILIÓ SIS-CENTS VINT 

MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS (1.620.535,72 €). 
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3. COMPLIMENT DE CTE 

3.1 Justificació del DE-CTE-SE Seguretat Estructural 

El Document Bàsic de Seguretat Estructural (DB-SE) constitueix la base per als 
Documents Bàsics següents i s’utilitzarà conjuntament amb ells: 

 Apartat Procedeix No procedeix 
DB-SE 3.1.1 Seguretat estructural X  

DB-SE-AE 3.1.2 Accions a l’edificació X  
DB-SE-C 3.1.3 Fonamentacions X  
DB-SE-A 3.1.7 Estructures d’acer X  
DB-SE-F 3.1.8 Estructures de fàbrica  X 
DB-SE-M 3.1.9 Estructures de fusta  X 

S’hauran de tenir en compte, a més, les especificacions de la normativa següent: 

 Apartat Procedeix No procedeix 
NCSE 3.1.4 Norma de construcció sismorresistent X  
EHE 3.1.5 Instrucció de formigó estructural X  

EFHE 
3.1.6 Instrucció per al projecte i l’execució de forjats 

unidireccionals de formigó estructural realitzats 
amb elements prefabricats 

X  

 
L’estructura de la nau està formada per pòrtics de perfils d’acer, sèries HEA i IPE. Tant 

la coberta com la façana es resolen mitjançant corretges de perfils d’acer, sèrie IPE, sobre les 
que es recolzen blocs de formigó cel·lular i panells sandvitx, a les façanes, i plaques de 
polièster reforçat, a la coberta, que assoleixen la longitud total de la nau, obtenint un espai 
diàfan a l’interior. Al pinyó posterior trobem un altell, el forjat del qual està format per una 
placa alveolar de formigó de 12 cm de gruix. Les escales són de formigó prefabricat, la interior, 
i metàl·lica, la exterior. 

 
La solera de la nau és una llosa de formigó reforçat amb fibres de 20 cm de gruix. 
 
L’estructura està fonamentada sobre sabates aïllades i bigues de lligat de formigó 

armat. 

 

3.2 Justificació del DB-CTE-SI Seguretat en cas d’Incendi 

Aquest projecte contempla la construcció d’una nau industrial per a emmagatzematge 
amb un altell d’ús administratiu, pel que seran aplicables tant el Codi Tècnic de l’Edificació com 
el Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials (RD 2267/2004, de 3 de 
desembre), segons s’indica a l’apartat II del CTE DB-SI-ii. 
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3.2.1 Justificació del CTE 

Propagació interior Màxima superfície 
construïda admissible 

2500 m2 

  
Resistència mínima al foc R60 (EI-60) 

 
Propagació exterior Resistència mínima al foc R60 (EI-60) 
 
Evacuació d’ocupants Ocupació 18 persones 

  
Sortides d’emergència 1 
  
Amplada portes ≥ 0,8 m 
  
Amplada escales 1 m 
  
Senyalització Sortides d’emergència 

 
Instal·lacions de protecció 
contra incendis 

Extintors d’incendi Eficàcia 21A-113B, 2 unitats 
  
Boques d’incendi DN 45 mm 
  
Sistema de detecció i 
alarma 

SÍ 

 
Intervenció de bombers Amplada lliure ≥ 3,5 m 

  
Alçada de gàlib ≥ 4,5 m 
  
Capacitat portant del vial 20 kN/m2 

 
Resistència estructural Estructura principal R60 

  
Estructura secundària Sense exigència 

 

3.2.2 Justificació del RD 2267/2004. Naus industrials 

Classificació del tipus d’establiment Tipus C 
 
Nivell de risc intrínsec Alt (6) 
 
Màxima superfície construïda admissible 3000 m2 
 
Estabilitat al foc d’elements estructurals portants R15 (EF-15) 
 
Evacuació de l’edifici Ocupació 17 persones 
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Alçada d’evacuació 3 m 
  
Sortides d’emergència 7 
  
Amplada de sortides i 
passadissos 

≥ 0,8 m 

  
Amplada de portes ≥ 1,2 m 
  
Escales Petjada: 30 cm 

Contrapetjada: 15 cm 
  
Senyalització Sortides d’emergència, recorreguts i 

elements de protecció manual 
 
Ventilació i eliminació de fums i gasos de la combustió 
en edificis industrials 

Es preveu la instal·lació de diferents 
finestres corregudes al llarg de totes 
les façanes 

 
Emmagatzematges Sistemes 

d’emmagatzematge 
Independents i manuals 

  
Resistència mínima al foc R15 (EF-15) 

 
Requisits de les 
instal·lacions de protecció 
contra incendis dels 
edificis industrials 

Sistemes de detecció i 
alarma 

Sí. Al costat de cada sortida 
d’emergència 

  
Sistemes hidrants 
exteriors 

SÍ. Cabal de 2000 l/min i autonomia 
de 90 min 

  
Extintors d’incendi SÍ. Eficàcia mínima 34A, 15 unitats 
  
Sistemes de boques 
d’incendi 

SÍ. DN 45 mm, simultaneïtat 3 i 
autonomia de 90 min 

  
Sistemes de columna 
seca 

NO 

  
Sistemes de ruixadors 
automàtics d’aigua 

SÍ 

  
Sistemes d’aigua 
polvoritzada 

SÍ 

  
Sistemes d’extinció per 
pols 

NO 
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3.3 Justificació del DB-CTE-SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

3.3.1 Risc de caigudes 

Sòls Classe 1 
  
Alçada baranes 0,9 - 1,1 m 
  
Amplada escales ≥ 0,8 m 

 

3.3.2 Risc d’impacte o atrapament 

Alçada lliure Zones de pas 2,2 m 
Portes 2 m 

  
Elements sortints ≤ 150 mm 
  
Elements practicables No envairan el vial de circulació 

 

3.3.3 Risc d’empresonament 

En aquest projecte no hi ha elements que suposin risc d’empresonament. 
 

3.3.4 Risc causat per il·luminació inadequada 

Il·luminància Zones exteriors ≥ 20 lux 
Zones interiors ≥ 100 lux 

 
Enllumenat d’emergència Recorreguts d’evacuació i senyals 

de seguretat 
 

3.3.5 Risc causat per situacions amb alta ocupació 

En aquest projecte no hi ha risc per situacions amb alta ocupació. 
 

3.3.6 Risc d’ofegament 

En aquest projecte no hi ha risc d’ofegament. 
 

3.3.7 Risc causat per vehicles en moviment 

Es senyalitzaran les zones destinades a càrrega i descàrrega de camions mitjançant 
marques vials. 
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3.3.8 Risc relacionat amb l’acció de rajos 

No serà necessària la instal·lació de cap instal·lació per protegir la nau contra l’acció 
dels rajos. 

 

3.3.9 Accessibilitat 

Condicions d’accessibilitat Itinerari accessible SÍ 
  
Places de pàrking 
accessible 

1 

  
Places de pàrking per a 
usuaris amb cadira de 
rodes 

1 

 
Senyalització  SIA 
 
 
3.4 Justificació del DB-CTE-HS Salubritat 

3.4.1 Protecció davant la humitat 

Solera Grau d’impermeabilitat 1 
  
Construcció sobre 
subbase 

Formigó de retracció moderada i 
hidrofugació del sòl 

 
Façanes Grau d’impermeabilitat 3 
 
Cobertes Pendent 1 - 15 % 
 
Tubs de drenatge Grau d’impermeabilitat 1 

  
Pendent 0,3 - 1,4 % 
  
Diàmetre nominal 200 mm 
  
Superfície forats ≥ 10 cm2/m 

 

3.4.2 Recollida i evacuació de residus 

La recollida de residus serà centralitzada amb contenidors de carrer de superfície. 
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3.4.3 Qualitat de l’aire interior 

S’instal·laran finestres practicables a la part alta de l’edifici. 
 

3.4.4 Subministrament d’aigua 

Sense consideracions. 
 

3.4.5 Evacuació d’aigües 

Es disposarà un embornal cada 150 m2 de coberta (en projecció horitzontal) de 
diàmetre nominal 200 mm. 

  

3.5 Justificació del DB-CTE-HR Protecció davant el Soroll 

Índex de soroll (Ld) 65 - 70 dBA 
  
Valor aïllament (D2m,nT,Atr) 37 dBA 
 
Índex global de reducció 
acústica, ponderat A 

Façanes 35 dBA 
Coberta 39 dBA 

 
 
3.6 Justificació del DB-CTE-HE Estalvi d’Energia 

3.6.1 Limitació de la 
demanda energètica 

Transmitància 
màxima 

Coberta: 0,53 W/m2K 
Façana: 0,95 W/m2K 

 Permeabilitat a l’aire 27 m3/h·m2 
   
3.6.2 Rendiment de les 
instal·lacions tèrmiques 

 No afecta al projecte 

   
3.6.3 Eficiència energètica 
de les instal·lacions 
d’il·luminació 

VEEI límit 5 W/m2 

   
3.6.4 Contribució solar 
mínima d’aigua calent 
sanitària 

 No afecta al projecte 

   
3.6.5 Contribució 
fotovoltaica mínima 
d’energia elèctrica 

 No afecta al projecte 
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4. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte conté els següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i annexos 
 Memòria 
 Annex núm. 1: Topografia i Geotècnia 
 Annex núm. 2: Compliment del CTE 
 Annex núm. 3: Anàlisi d’alternatives 
 Annex núm. 4: Càlcul estructural 
 Annex núm. 5: Paviment i sistema envolupant 
 Annex núm. 6: Instal·lacions: abastiment i sanejament d’aigua, 

il·luminació i protecció contra incendis 
 Annex núm. 7: Projecte d’electricitat 
 Annex núm. 8: Sòl lliure d’edificació: accessos, pàrking, jardineria i reg 
 Annex núm. 9: Estudi de Gestió de Residus 
 Annex núm. 10: Estudi d’Impacte Ambiental 
 Annex núm. 11: Estudi de Seguretat i Salut 
 Annex núm. 12: Control de Qualitat 
 Annex núm. 13: Pla de treballs 
 Annex núm. 14: Procés constructiu 
 Annex núm. 15: Justificació de preus 
 Annex núm. 16: Reportatge fotogràfic 

• Document núm. 2: Plànols 

• Document núm. 3: Plec de Condicions 
 Plec de Condicions Generals 
 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

• Document núm. 4: Pressupost 
 Amidaments 
 Quadre de preus núm. 1 
 Quadre de preus núm. 2 
 Pressupost 
 Resum de pressupost 
 Últim full 
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Barcelona, juny de 2012 
 
 

 
 

Sergi López i Rey 
Enginyer de la Construcció 
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ANNEX NÚM. 1 

 TOPOGRAFIA I GEOTÈCNIA 
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La informació topogràfica recollida en aquest annex ha estat obtinguda dels mapes 
disponibles a la web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.es). 

Com es pot veure al plànol adjunt, la parcel·la es troba en un polígon industrial ja 
urbanitzat de manera que la superfície d’actuació és totalment plana, sense desnivells 
significatius. En qualsevol cas, s’observa que la pendent creix en direcció nord. 

La parcel·la està situada a 171,3 metres sobre el nivell del mar. 

  

http://www.icc.es/
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La informació geotècnica continguda en aquest projecte ha estat obtinguda del 
Projecte bàsic i d’execució del Centre d’Empreses Industrial de Can Roqueta promogut per 
l’Ajuntament de Sabadell. 

Aquest estudi data del gener de 2010 i està situat a l’illa compresa entre l’avinguda de 
Ca n’Alzina, el carrer de Can Fadó, l’avinguda de Can Bordoll i l’avinguda de Can Roqueta. Així 
podem assegurar que és actual i proper a la nostra zona d’estudi. 

 

 

Centre d’Empreses Industrial 
de Can Roqueta 

Parcel·la d’estudi 
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�̂efĝbfg̀ îgcd̀b̂b~c_�c~̂gb̂pc]bdc{f_�b̀î �cgg̀bfg̀̂_̀
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klmnopqrrp stut�vwxyz{{z|} or~l����nl�vx�o�r��������s�������������������s����������������'#�&�#%=�2J�2��&�+8�+���;���,72�62�564�YY�Y	d�g�f�ee� E%*��432�32�32��J ����432�32�63�65�LSTULPTUNR��OOLN[ORQML�TKOPU�WWN�LWUQRNPLP�QM�Q�LUPL̂ QKPRQiTM�PNWL�QUUNPTUNLMN
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1. JUSTIFICACIÓ DEL DB-CTE-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

1.1 Propagació interior 

1.1.1 Compartimentació en sectors d’incendi 

Per a usos administratius, la superfície construïda per a tot sector d’incendi no 
ha d’excedir de 2500 m2. En el cas de disposar d’un sistema automàtic d’extinció 
d’incendis, aquesta superfície es podrà duplicar. 

La resistència mínima al foc de les parets, sostres i portes que delimiten els 
sectors d’incendi serà, per a usos administratius i amb una alçada sobre rasant no 
superior a 15 m, EI-60. 

 

1.1.2 Locals i zones de risc especial 

En aquest projecte no trobem locals o zones de risc especial. 
 

1.1.3 Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d’elements de compartimentació 
d’incendis 

En aquest projecte no trobem espais ocults. 
 

1.1.4 Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i mobiliari 

Els elements constructius, decoratius i mobiliari han de complir les condicions 
de reacció al foc C-s2,d0, si es tracta de sostres i parets, i EFL, si es tracta de sòls. 
 

1.2 Propogació exterior 

En aquest projecte no hi ha diferents sectors d’incendi. En qualsevol cas, s’assegurarà 
que els elements exteriors (façanes i cobertes) tinguin una resistència mínima al foc EI-60. 

 

1.3 Evacuació d’ocupants 

1.3.1 Compatibilitat dels elements d’evacuació 

La zona d’ús administratiu podrà tenir sortides d’ús habitual o sortides 
d’emergència a les zones comuns de l’edifici. 

 

1.3.2 Càlcul de l’ocupació 

A la zona d’oficines s’estimarà la presència d’una persona cada 10 m2, fent un 
total de 18 persones. 
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1.3.3 Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

Es disposarà una única sortida des de l’altell a l’exterior de manera que el 
recorregut no excedeixi 25 m. 

 

1.3.4 Dimensionament dels mitjans d’evacuació 

L’amplada mínima de les portes serà de 0,8 m i la de les escales no protegides 
d’evacuació descendent serà d’1 m. 

 

1.3.5 Protecció de les escales 

No serà necessari protegir les escales amb alçada inferior a 14 m. 
 

1.3.6 Portes situades en els recorreguts d’evacuació 

Les portes obriran en el sentit d’evacuació (cap a l’exterior de la nau). 
 

1.3.7 Senyalització dels mitjans d’evacuació 

Es disposarà el rètol Sortida d’emergència a les sortides previstes per a ús 
exclusiu en cas d’emergència. 

 

1.3.8 Control del fum d’incendi 

No serà necessària la presència d’un sistema de control de fums. 
 

1.3.9 Evacuació de les persones amb discapacitat en cas d’incendi 

No serà necessària cap actuació envers l’evacuació de persones amb 
discapacitat. 
 

1.4 Instal·lacions de protecció contra incendis 

1.4.1 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis 

El recinte haurà de comptar amb les següents instal·lacions: 

- Extintors portàtils. D’eficàcia 21A-113B a 15 m de recorregut en planta,  
com a màxim, des de tot origen de recorregut d’evacuació 

- Boques d’incendi equipades. De tipus 25 mm 
- Sistema d’alarma. Dotat, com a mínim, de detectors d’incendi 
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1.4.2 Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis 

Els elements de protecció manual es senyalitzaran amb senyals definides 
segons al norma UNE 23033-1 de dimensions 420x420 mm quan la distància 
d’observació estigui compresa entre 10 i 20 m. 

Aquestes senyals hauran de ser visibles, fins i tot, en cas de tall en el sistema 
d’enllumenat normal. 
 

1.5 Intervenció de bombers 

1.5.1 Condicions d’aproximació i entorn 

Els vials d’aproximació dels vehicles de bombers han de complir: 

- Amplada mínima lliure: 3,5 m 
- Alçada mínima lliure o gàlib: 4,5 m 
- Capacitat portant del vial: 20 kN/m2 

 

1.5.2 Accessibilitat per façana 

No són aplicables criteris per l’accessibilitat per façana. 

 

1.6 Resistència estructural a l’incendi 

1.6.1 Elements estructurals principals 

La resistència al foc suficient per a edificis d’ús administratiu d’alçada 
d’evacuació inferior a 15 m és R60. 

L’estructura principal de la coberta lleugera no prevista per a ser utilitzada en 
l’evacuació dels ocupants podrà ser R30. 

 

1.6.2 Elements estructurals secundaris 

Aquells elements estructurals el col·lapse dels quals no ocasioni danys als 
ocupants, ni comprometi l’estabilitat global de l’estructura o l’evacuació no hauran de 
complir cap exigència de resistència al foc. 

 
 

1.7 REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS 
INDUSTRIALS 

1.7.1 Caracterització dels establiments industrials 

Aquesta instal·lació s’emmarca dins del Tipus C. 
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El nivell de risc intrínsec vindrà determinat per l’expressió 

Qs =
∑ qvi · Ci · hi · sii
1

A · Ra =
∑ 400 · 1,3 · 7,5 ·i
1 1980

1980 · 1,0 = 3900MJ/m2 

Estem davant un nivell de risc intrínsec alt (6). 
 

1.7.2 Requisits constructius 

1.7.2.1 Façanes accessibles 

L’alçada de l’ampit no serà superior a 1,2 m, les dimensions seran, com 
a mínim, 0,8x1,2 m (HxV) i la distància màxima entre eixos verticals no excedirà 
els 25 m. No es podran disposar elements que dificultin l’accés a l’interior, amb 
l’excepció dels de seguretat. 

Els vials d’aproximació fins a les façanes accessibles tindran una 
amplada mínima de 5 m, un gàlib de 4,5 m i una capacitat portant de 2000 
kp/m2. 
 

1.7.3 Sectorització dels establiments industrials 

La màxima superfície construïda admissible per a edificis de tipus C i nivell de 
risc intrínsec 6 és de 3000 m2. 

 

1.7.4 Estabilitat al foc dels elements portants 

L’estabilitat al foc d’elements estructurals portants per a edificis de tipus C 
d’una sola planta i protegits amb una instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua amb 
un nivell de risc intrínsec alt serà de R15 (EF-15). 

 

1.7.5 Evacuació dels establiments industrials 

L’ocupació (P) de l’edifici per a l’aplicació de les exigències d’evacuació serà 

P = 1,1 · p = 1,1 · 15 = 17 persones 

 

1.7.5.1 Elements d’evacuació 

L’alçada d’evacuació de l’edifici correspondrà a la de l’altell: 3 m. 
 

1.7.5.2 Número y disposició de sortides 

Els establiments amb risc intrínsec alt hauran de disposar de dues 
sortides d’emergència amb un recorregut d’evacuació inferior a 25 m. 
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1.7.5.3 Disposició de les escales 

Als establiments amb risc intrínsec alt no serà necessari protegir les 
escales amb alçada d’evacuació inferior a 10 m. 

 

1.7.5.4 Dimensionament de sortides, passadissos i escales 

L’amplada de les portes i els passadissos serà, com a mínim, igual a 
P/200; l’amplada de les escales serà, com a mínim, igual a P/160. 

En qualsevol cas, s’adoptarà una amplada mínima igual a 0,8 m. 
L’amplada de la fulla de la porta serà menor a 1,2 m i, en portes de dues fulles, 
igual o major a 0,6 m. 

 

1.7.5.5 Característiques de les portes 

Les portes de sortida seran abatibles amb eix de gir vertical i fàcilment 
operables. 

 

1.7.5.6 Característiques dels passadissos 

Els passadissos d’evacuació estaran lliures d’obstacles, a excepció 
d’elements fixos d’equipaments. 

 

1.7.5.7 Característiques de les escales 

Les escales tindran una petjada de 30 cm i una contrapetjada de 15 cm. 

Es disposarà passamans a les dues bandes de l’escala. 
 

1.7.5.8 Senyalització i il·luminació 

Es senyalitzaran les sortides d’emergència i les direccions dels 
recorreguts d’evacuació. 

Es senyalitzaran els elements de protecció manual contra incendis. 

 

1.7.6 Ventilació i eliminació de fums i gasos de la combustió 

Els edificis amb activitat d’emmagatzematge, risc intrínsec alt i superfície 
superior a 800 m2 hauran de disposar de sistema d’evacuació de fums. 

La ventilació serà natural amb els buits disposats de manera uniforme a la part 
superior de les façanes. 
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1.7.7 Emmagatzematges 

Es faran servir sistemes d’emmagatzematge independents i manuals. 

La resistència mínima al foc d’aquests elements haurà de ser R15 (EF-15). 

Els passos longitudinals i els recorreguts d’evacuació hauran de tenir una 
amplada lliure d’1 m. 

 

1.7.8 Requisits de les instal·lacions de protecció contra incendis 

1.7.8.1 Sistemes de detecció i d’alarma 

En edificis de tipus C dedicats a l’emmagatzematge amb superfície 
superior a 800 m2 serà necessari instal·lar sistemes automàtics de detecció 
d’incendis i sistemes manuals d’alarma al costat de cada sortida d’evacuació. 

 

1.7.8.2 Sistemes hidratants exteriors 

En edificis de tipus C, de risc intrínsec alt i superfície superior a 2000 
m2 serà obligatòria la instal·lació de sistemes hidrants exteriors. Aquests 
sistemes hauran de tenir un cabal de 2000 l/min i una autonomia de 90 min. 

 

1.7.8.3 Extintors d’incendi 

S’instal·laran 15 extintors d’incendi portàtils per a foc de tipus A amb 
una eficàcia mínima 34A. 

 

1.7.8.4 Sistemes de boques d’incendi 

S’instal·laran sistemes de boques d’incendi equipades en edificis de 
tipus C, de risc intrínsec alt i superfície construïda superior a 500 m2. Aquestes 
boques tindran un diàmetre nominal de 45 mm, una simultaneïtat igual a 3 i 90 
min d’autonomia. 

 

1.7.8.5 Sistemes de ruixadors automàtics d’aigua 

S’instal·laran sistemes de ruixadors automàtics d’aigua en edificis de 
tipus C, de risc intrínsec alt i superfície superior a 1000 m2. 
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2. JUSTIFICACIÓ DEL DB-CTE-SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I 
ACCESSIBILITAT 

2.1 Seguretat envers el risc de caigudes 

2.1.1 Lliscament dels sòls 

Les zones interiors seques amb pendent inferior al 6% hauran de comptar amb 
sòls de classe 1, mentre que les zones interiors humides amb pendent inferior al 6% 
hauran de comptar amb sòls de classe 2. 

 

2.1.2 Discontinuïtats al paviment 

En aquest projecte no hi ha discontinuïtats al paviment. 
 

2.1.3 Desnivells 

Existiran barreres de protecció per evitar la caiguda de persones des de l’altell 
cap a la planta de rasant. 

L’alçada de les baranes per a diferències de cota no superiors a 6 m serà de, 
com a mínim, 900 mm. 

 

2.1.4 Escales i rampes 

L’amplada mínima de les escales serà de 0,8 m. 

Les escales comptaran amb passamans a la banda exterior d’alçada compresa 
entre 90 i 110 cm. 
 

2.2 Seguretat envers el risc d’impacte o atrapament 

2.2.1 Impacte amb elements fixos 

L’alçada lliure en zones de pas serà de 2,2 m i de 2 m, com a mínim, a les 
portes. 

A les zones de circulació, les parets no disposaran d’elements sortints que volin 
més de 150 mm a la zona compresa entre 15 cm i 2,2 m d’alçada. 

Les escales disposaran d’elements fixos que permetin la seva detecció pels 
bastons de persones amb discapacitat visual. 
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2.2.2 Impacte amb elements practicables 

La porta d’entrada / sortida de la nau, així com les sortides d’emergència no 
envairan el carril destinat a la circulació de vehicles entre la zona d’aparcament i la via 
pública. 
 

2.3 Seguretat envers el risc d’empresonament 

En aquest projecte no hi ha elements que suposin risc d’empresonament. 
 

2.4 Seguretat envers el risc causat per il·luminació inadequada 

2.4.1 Enllumenat normal en zones de circulació 

Es disposarà un instal·lació d’enllumenat capaç de proporcionar una 
il·luminància mínima de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors. 

 

2.4.2 Enllumenat d’emergència 

Comptaran amb enllumenat d’emergència els recorreguts d’evacuació i les 
senyals de seguretat. 
 

2.5 Seguretat envers el risc causat per situacions amb alta ocupació 

En aquest projecte no hi ha risc per situacions amb alta ocupació. 
 

2.6 Seguretat envers el risc d’ofegament 

En aquest projecte no hi ha risc d’ofegament. 
 

2.7 Seguretat envers el risc causat per vehicles en moviment 

Es senyalitzaran les zones destinades a càrrega i descàrrega de camions mitjançant 
marques vials. 

 

2.8 Seguretat envers el risc relacionat amb l’acció dels rajos 

Serà necessària la instal·lació d’un sistema de protecció contra els rajos si Ne>Na. 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑔 · 𝐴𝑒 · 𝐶1 · 10−6 = 4 · 5184 · 0,5 · 10−6 = 0,010368 

𝑁𝑎 =
5,5

𝐶2 · 𝐶3 · 𝐶4 · 𝐶5
· 10−3 =

5,5
0,5 · 1 · 1 · 1 · 10−3 = 0,011 

𝑁𝑒 ≯ 𝑁𝑎 
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Per tant, no serà necessària la instal·lació de cap instal·lació per protegir la nau contra 
l’acció dels rajos. 

 

2.9 Accessibilitat 

2.9.1 Condicions d’accessibilitat 

La parcel·la disposarà d’un itinerari accessible que comuniqui l’entrada 
principal a l’edifici amb la via pública. 

La zona de pàrking comptarà amb una plaça d’aparcament accessible i una 
altra per a usuaris amb cadira de rodes. 

 

2.9.2 Condicions i característiques de la informació i senyalització per l’accessibilitat 

S’haurà de senyalitzar, mitjançant SIA (Símbol Internacional d’Accessibilitat), la 
plaça d’aparcament accessible. 

 

3. JUSTIFICACIÓ DEL DB-CTE-HS SALUBRITAT 

3.1 Protecció envers la humitat 

3.1.1 Disseny 

3.1.1.1 Solera 

El grau d’impermeabilitat que han de tenir els sòls amb baixa presència 
d’aigua (cara inferior de contacte amb el terreny per sobre del NF) i coeficient 
de permeabilitat del terreny (Ks) menor a 10-5 cm/s ha de ser 1. 

A l’hora de construir la solera, sobre una subbase de material tot-u, 
s’haurà d’utilitzar formigó de retracció moderada i realitzar una hidrofugació 
complementaria del sòl mitjançant l’aplicació d’un producte líquid colmatador 
de porus sobre la superfície acabada. 

 

3.1.1.2 Façanes 

El grau d’impermeabilitat exigible a les façanes situades a la zona 
pluviomètrica III i amb un grau d’exposició al vent V3 (tipus de terreny IV, zona 
eòlica C i alçada màxima inferior a 15 m) és igual a 3. 

S’haurà de garantir una resistència mitjana a la filtració. 
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3.1.1.3 Cobertes 

El pendent per a cobertes no transitables amb làmina autoprotegida ha 
d’estar comprés entre l’1 i el 15 %. 

 

3.1.2 Dimensionament 

3.1.2.1 Tubs de drenatge 

El pendent dels tubs de drenatge per a graus d’impermeabilitat 1 ha 
d’estar comprés entre el 0,3 i l’1,4 %. 

El diàmetre nominal dels drens sota terra ha de ser de 125 mm i han 
de contenir una superfície mínima de forats de 10 cm2/m. 

 

3.2 Recollida i evacuació de residus 

La recollida i evacuació de residus es farà amb recollida centralitzada amb contenidors 
de carrer. Per tant, no serà necessària cap actuació addicional. 

 

3.3 Qualitat de l’aire interior 

Es compleixen les especificacions recollides al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques 
dels Edificis. 

 

3.4 Subministrament d’aigua 

Veure l’apartat 1. Abastiment d’aigua de l’annex A6. Instal·lacions: abastiment i 
sanejament d’aigua, il·luminació i protecció contra incendis. 

 

3.5 Evacuació d’aigües 

Veure l’apartat 2. Sanejament d’aigua de l’annex A6. Instal·lacions: abastiment i 
sanejament d’aigua, il·luminació i protecció contra incendis. 

 

4. JUSTIFICACIÓ DEL DB-CTE-HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL 

4.1 Caracterització i quantificació de les exigències 

4.1.1 Valors límits d’aïllament 

Segons el mapa sonor en façana de l’Ajuntament de Sabadell, el valor de 
l’índex de soroll (Ld) està comprès entre 65 i 70 dBA. Així, doncs, el valor d’aïllament 
acústic a soroll aeri (D2m,nT,Atr) ha de ser igual a 37 dBA. 
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4.2 Disseny i dimensionat 

4.2.1 Aïllament acústic a soroll aeri 

Per a les façanes i la coberta es farà servir una solució de tipus 3: Elements de 
dues fulles d’entramat autoportant formada per panells sandvitx. Aquests panells 
hauran de tenir un índex global de reducció acústica, ponderat A, de 35 dBA, 
corresponent a un percentatge de buits de fins a un 15%, en el cas de les façanes, i de 
39 dBA, en el cas de la coberta. 

 

5. JUSTIFICACIÓ DEL DB-CTE-HE ESTALVI D’ENERGIA 

5.1 Limitació de la demanda energètica 

5.1.1 Caracterització i quantificació de les exigències 

Segons l’apèndix D, ens trobem en una zona climàtica C2. 

La transmitància tèrmica màxima (U) de les façanes serà de 0,73 W/m2K, la 
dels sòls de 0,5 W/m2K i la de les cobertes de 0,41 W/m2K. 
 

5.2 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

Veure l’Apèndix C. Càlculs d’il·luminació de l’annex A6. Instal·lacions: abastiment i 
sanejament d’aigua, il·luminació i protecció contra incendis. 
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ANNEX NÚM. 3 

ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
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1. INTRODUCCIÓ 

Amb l’objectiu de trobar la solució més adequada per al projecte que ens ocupa, es 
desenvoluparà un anàlisi d’alternatives on es pugui comparar de manera objectiva l’idoneïtat 
de cadascuna d’elles. 

En aquest sentit, es proposen diferents alternatives per al disseny de l’estructura 
portant ja que es tracta de la part més costosa del projecte. Es valorarà cadascuna de les 
alternatives en funció del seu cost econòmic, de la seva facilitat constructiva o de l’impacte 
ambiental que generen, entre d’altres aspectes. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Sabent que l’estructura de la nau consistirà en 13 pòrtics amb una separació de 6 
metres entre ells i que es comptarà amb la presència d’un altell entre els dos últims pòrtics, es 
proposen les següents solucions: 

- Estructura metàl·lica amb bigues d’ànima plena 
- Estructura metàl·lica amb gelosia belga 
- Estructura metàl·lica amb biga en gelosia 

 
2.1 Estructura metàl·lica amb bigues d’ànima plena 

En aquest cas es comptarà amb pòrtics rígids a dues aigües on els pilars tindran 8 
metres d’alçada (mesurat des del nivell de la rasant) i la carena es situarà a cota 10 metres. 

Es tracta d’una solució formada íntegrament per perfils d’acer laminat. Es planteja fer 
servir pilars HEA i bigues IPE units entre si per unions cargolades. Comptarem amb la presència 
de corretges d’acer de perfil IPE per sostenir els tancaments. 

La fonamentació es farà a cota -1 metre amb sabates aïllades de formigó armat. La 
unió pilar – sabata es farà mitjançant plaques d’ancoratge. Hi haurà, a més, bigues de lligat que 
uniran les sabates entre si també de formigó armat. 

 
Figura A3.2.1.1 Estructura formada per bigues d’ànima plena 
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Avantatges 

- Facilitat i alt rendiment de muntatge 
- Poca necessitat d’espai per a aplec de material 
- Bona evacuació d’aigua i neu 

Inconvenients 

- Grans esforços sobre els perfils d’acer 
- Grans dimensions de les sabates 

 
2.2 Estructura metàl·lica amb gelosia belga 

En aquest cas, com a l’alternativa anterior, es comptarà amb pòrtics rígids a dues 
aigües on els pilars tindran 8 metres d’alçada (mesurat des del nivell de la rasant) i la carena es 
situarà a cota 10 metres. 

Es tracta d’una solució formada íntegrament per perfils d’acer laminat disposats en 
forma de gelosia belga de 3 trams a cada costat. Es planteja fer servir pilars HEA i gelosia de 
perfils IPE units entre si per unions cargolades. Comptarem amb la presència de corretges 
d’acer de perfil IPE per sostenir els tancaments. 

La fonamentació es farà a cota -1 metre amb sabates aïllades de formigó armat. La 
unió pilar – sabata es farà mitjançant plaques d’ancoratge. Hi haurà, a més, bigues de lligat que 
uniran les sabates entre si també de formigó armat. 

 
Figura A3.2.2.1 Estructura formada per una gelosia belga 

Avantatges 

- Menors esforços sobre els perfils 
- Menor dimensió de les sabates 
- Bona evacuació d’aigua i neu 

Inconvenients 

- Complexitat i baix rendiment de muntatge 
- Molta necessitat d’espai per a aplec de material 
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2.3 Estructura metàl·lica amb biga en gelosia 

En aquest cas es comptarà amb pòrtics rígids a una aigua on els pilars tindran 10 
metres d’alçada (mesurat des del nivell de la rasant). 

Es tracta d’una solució formada per perfils d’acer laminat i perfils tubulars disposats en 
forma de biga en gelosia de 2 metres de cantell. Es planteja fer servir pilars HEA i biga gelosia 
de perfils tubulars units entre si per unions soldades. Comptarem amb la presència de 
corretges d’acer de perfil IPE per sostenir els tancaments. 

La fonamentació es farà a cota -1 metre amb sabates aïllades de formigó armat. La 
unió pilar – sabata es farà mitjançant plaques d’ancoratge. Hi haurà, a més, bigues de lligat que 
uniran les sabates entre si també de formigó armat. 

 
Figura A3.2.3.1 Estructura formada per una biga en gelosia 

Avantatges 

- Menors esforços sobre els perfils 
- Menor dimensió de les sabates 

Inconvenients 

- Complexitat i baix rendiment de muntatge 
- Molta necessitat d’espai per a aplec de material 
- Mala evacuació d’aigua i neu 

 

3. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Amb la finalitat de valorar de la manera més objectiva possible les diferents 
alternatives proposades, es farà servir un arbre de requeriments basat fonamentalment en 
aspectes econòmics i temporals, tot i que s’inclouran factors socials i ambientals. 

Com s’ha dit, els requeriments principals seran l’economia i la temporalitat, de manera 
que sembla raonable que aquests dos aspectes englobin el 80% del pes total, mentre que els 
factors socials i ambientals es reparteixin el 20% restant. 
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En aquest sentit, es proposa el següent arbre de requeriments. 

Requeriment Pes Indicador Pes Amidament 

Econòmic 0,6 
Materials 0,4 

€ 
Execució 0,6 

Temporal 0,2 Termini d’execució 1 dies 

Social 0,1 Riscos laborals 1 operacions perilloses / dia 

Ambiental 0,1 

Consum energètic 0,3 MJ 

Emissió de CO2 0,3 kg 

Generació de residus 0,4 m3 

 

3.1 Descripció dels indicadors 

La descripció dels indicadors de l’arbre de requeriments inclourà els aspectes que es 
consideren a l’hora de valorar-los i una funció de valor que pugui quantificar el seu impacte. 

 
3.1.1 Materials 

Per a valorar el cost dels materials es considera el cost unitari de cadascun d’ells 
individualment per la quantitat necessària per construir l’estructura. 

El seu valor es quantificarà amb una funció lineal decreixent que donarà la màxima 
puntuació a aquelles alternatives amb un cost inferior a 150.000 € y la mínima a aquelles amb 
un cost superior a 350.000 €. 

 
Gràfic A3.3.1.1.1 Funció de valoració de l’indicador de materials 
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3.1.2 Execució 

El cost d’execució de l’estructura pot variar molt en funció del número de barres 
utilitzades. Mentre una estructura formada únicament per bigues de perfil laminat necessita 
uns pocs punts de soldadura per ser muntada, una estructura consistent en una gelosia 
necessita una quantitat de mà d’obra i d’operacions de construcció que augmenten el cost 
final. 

Aquest indicador haurà de valorar el cost de totes les operacions necessàries en obra 
per arribar al resultat final. 

Es valorarà amb una funció lineal decreixent que donarà la màxima puntuació a 
aquelles alternatives amb un cost inferior a 100.000 € i la mínima a aquelles amb un cost 
superior a 300.000 €. 

 
Gràfic A3.3.1.2.1 Funció de valoració de l’indicador d’execució 

 
3.1.3 Termini d’execució 

El termini d’execució ha de mesurar el temps necessari per construir l’estructura, 
incloent-hi la fonamentació. És a dir, es valorarà el temps necessari per excavar i formigonar 
les sabates, aixecar els pilars i situar les bigues al seu lloc. 

Per valorar aquest indicador farem servir una funció lineal decreixent que donarà la 
màxima puntuació a aquelles alternatives amb un termini d’execució inferior a 30 dies i la 
mínima a aquelles amb un termini superior als 120 dies. 
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Gràfic A3.3.1.3.1 Funció de valoració de l’indicador de termini d’execució 

 
3.1.4 Riscos laborals 

La reducció al màxim dels riscos laborals durant la fase d’execució de qualsevol obra és 
fonamental a qualsevol projecte (aspecte desenvolupat en un annex posterior per a 
l’alternativa escollida) i, per tant, s’ha de tenir en compte a l’hora d’analitzar les diferents 
alternatives. 

Tot i així, la naturalesa constructiva de cadascuna de les solucions en estudi fa que 
unes presentin més riscos que d’altres. Aquest indicador haurà de valorar el grau de 
perillositat de cada alternativa en funció del número d’operacions perilloses diàries. 

La valoració es farà amb una funció lineal decreixent que donarà la màxima puntuació 
a aquelles alternatives amb 0 operacions perilloses diàries i la mínima a les que superin les 3 
operacions perilloses diàries. 

 
Gràfic A3.3.1.4.1 Funció de valoració de l’indicador de riscos laborals 
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3.1.5 Consum energètic 

Com qualsevol procés industrial, la producció dels elements constructius té un consum 
energètic que afecta directament al medi ambient. Per exemple, per executar un metre cúbic 
de formigó es necessiten 1470,25 MJ, mentre que per excavar un metre cúbic de terres només 
calen 61,79 MJ. 

Aquest indicador mesurarà el consum energètic que demanden les diferents 
alternatives. 

El seu valor es quantificarà amb una funció lineal decreixent que mesurarà el consum 
energètic que demanda cada alternativa. La màxima puntuació es donarà a aquelles que 
demandin menys de 5.000 GJ i la mínima a aquelles que demandin més de 15.000 GJ. 

 
Gràfic A3.3.1.5.1 Funció de valoració de l’indicador de consum energètic 

 
3.1.6 Emissió de CO2 

El CO2 és un dels gasos contaminants més importants del món industrialitzat i per això 
té molta importància reduir la seva emissió tant com sigui possible. Per exemple, la fabricació 
d’un metre quadrat d’encofrat per a les sabates emet 14,55 kg de CO2, mentre que la 
fabricació de la pintura ignífuga emet 2,26 kg. 

Aquest indicador mesurarà la quantitat de CO2 que emeten les diferents alternatives. 

La valorarem amb una funció lineal decreixent que mesurarà la quantitat de CO2 que 
emet cada alternativa. La màxima puntuació es donarà a aquelles que emetin menys de 500 Tn 
de CO2 i la mínima a aquelles que emetin més de 1.000 Tn. 
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Gràfic A3.3.1.6.1 Funció de valoració de l’indicador d’emissió de CO2 

 
3.1.7 Generació de residus 

Cada cop es dóna més importància a la sostenibilitat de les estructures que ens 
envolten. En fase de construcció, s’ha de tenir especial cura a l’hora de no generar residus i, en 
cas que sigui inevitable, hauran de tractar-se adequadament (aquest aspecte es detallarà en 
un posterior annex per a la solució escollida). 

Aquest indicador mesurarà el volum de residus que generen les diferents alternatives. 

Per valorar-lo farem servir una funció lineal decreixent que mesurarà el volum de 
residus que genera cada alternativa. La màxima puntuació es donarà a aquelles que generin 
menys de 200 m3 i la mínima a aquelles que produeixin més de 500 m3. 

 
Gràfic A3.3.1.7.1 Funció de valoració de l’indicador de generació de residus 
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4. RESULTATS DE LA VALORACIÓ 

Un cop fet i analitzat un predimensionament de les alternatives exposades a l’apartat 2 
d’aquest annex s’han valorat en funció dels criteris a l’apartat 3. 

Taula A3.4.1 Resultats per a l’indicador de materials 
Alternativa Amidament Puntuació 

Ànima plena 200.300,27 € 0,75 

Gelosia 208.251,25 € 0,71 

Biga en gelosia 227.617,23 € 0,61 

 

Taula A3.4.2 Resultats per a l’indicador d’execució 
Alternativa Amidament Puntuació 

Ànima plena 157.382,76 € 0,71 

Gelosia 170.780,93 € 0,65 

Biga en gelosia 181.225,79 € 0,59 

 

Taula A3.4.3 Resultats per a l’indicador de termini 
d’execució 

Alternativa Amidament Puntuació 

Ànima plena 50 dies 0,78 

Gelosia 75 dies 0,5 

Biga en gelosia 85 dies 0,39 

 

Taula A3.4.4 Resultats per a l’indicador de riscos 
laborals 

Alternativa Amidament Puntuació 

Ànima plena 1,3  0,57 

Gelosia 2,6 0,13 

Biga en gelosia 2,8 0,08 

Taula A3.4.5 Resultats per a l’indicador de consum 
energètic 

Alternativa Amidament Puntuació 

Ànima plena 7231,28 GJ 0,78 

Gelosia 7136,93 GJ 0,79 

Biga en gelosia 7767,98 GJ 0,72 

 

Taula A3.4.6 Resultats per a l’indicador d’emissió de 
CO2 

Alternativa Amidament Puntuació 

Ànima plena 741,52 Tn 0,52 

Gelosia 618,71 Tn 0,76 

Biga en gelosia 648,35 Tn 0,70 

 

Taula A3.4.7 Resultats per a l’indicador de generació 
de residus 

Alternativa Amidament Puntuació 

Ànima plena 442,71 m3 0,19 

Gelosia 365,36 m3 0,44 

Biga en gelosia 447,35 m3 0,18 

 

 

 

 

 
Introduint els resultats parcials obtinguts en cada indicador a l’arbre de requeriments 

que s’ha exposat a l’apartat 3 d’aquest annex tindrem la valoració global de cadascuna de les 
alternatives. 

Taula A3.4.8 Valoració global de les alternatives 

REQUERIMENT PES INDICADOR PES ÀNIMA PLENA GELOSIA BIGA EN GELOSIA 

ECONÒMIC 0,6 
Materials 0,4 0,18 0,169 0,145 

Execució 0,6 0,257 0,221 0,197 

TEMPORAL 0,2 Termini d'execució 1 0,156 0,1 0,078 

SOCIAL 0,1 Riscos laborals 1 0,057 0,013 0,008 

AMBIENTAL 0,1 

Consum energètic 0,3 0,023 0,023 0,021 

Emissió CO2 0,3 0,016 0,022 0,02 

Generació de residus 0,4 0,008 0,018 0,007 

TOTAL 0,697 0,566 0,476 
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5. CONCLUSIONS 

Després de proposar diferents alternatives per construir l’estructura portant de la nau i 
de valorar-les en base a uns criteris objectius ponderats en funció de la seva importància, s’ha 
vist que la solució formada per bigues d’ànima plena és la que té més valor des dels punts de 
vista analitzats. 

Per tant, a partir d’aquest moment es desenvoluparà el projecte constructiu en base a 
aquesta solució. 



Autor: Sergio López i Rey 
Càlcul estructural                                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX NÚM. 4 

CÀLCUL ESTRUCTURAL 
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1.‐ DADES D'OBRA

1.1.‐ Normes considerades

Fonamentació: EHE‐08

Formigó: EHE‐08

Acers laminats i armats: CTE DB SE‐A

Categoria d'ús: B. Zones administratives

1.2.‐ Estats límit

E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
E.L.U. de ruptura. Acer laminat

CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Accions característiques

1.2.1.‐ Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents criteris:

‐ Situacions persistents o transitòries

‐ Amb coeficients de combinació



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

‐ Sense coeficients de combinació

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

‐ Situacions sísmiques

‐ Amb coeficients de combinació

 

      EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

‐ Sense coeficients de combinació

 

     EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
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‐ On:

Gk Acció permanent

Qk Acció variable

AE Acció sísmica

G Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal

Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament

AE Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica

p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal

a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE‐08

Persistent o transitòria

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 ‐ ‐

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 ‐ ‐

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300

Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sisme (E) ‐1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notes:
(1) Fracció de les solicitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les solicitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les
adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE‐08 / CTE DB‐SE C

Persistent o transitòria

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 ‐ ‐

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
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Sísmica

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 ‐ ‐

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300

Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sisme (E) ‐1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notes:
(1) Fracció de les solicitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les solicitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les
adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE‐A

Persistent o transitòria

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 ‐ ‐

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600

Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Sísmica

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 ‐ ‐

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300

Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000

Sisme (E) ‐1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notes:
(1) Fracció de les solicitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les solicitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les
adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

Accidental d'incendi

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 ‐ ‐

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300

Vent (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000

Neu (Q) 0.000 1.000 0.200 0.000

Tensions sobre el terreny
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Característica

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 ‐ ‐

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 ‐ ‐

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Vent (Q)

Neu (Q)

Sisme (E) ‐1.000 1.000 1.000 0.000

Desplaçaments

Característica

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 ‐ ‐

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 ‐ ‐

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Vent (Q)

Neu (Q)

Sisme (E) ‐1.000 1.000 1.000 0.000

1.2.2.‐ Combinacions
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Noms de les hipòtesis

G Càrrega permanent

Sobrecàrrega d'ús Sobrecàrrega d'ús

V(0°) H1 Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior

V(0°) H2 Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior

V(90°) H1 Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior

V(180°) H1 Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior

V(180°) H2 Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior

V(270°) H1 Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior

SX Sisme X

SY Sisme Y

N(EI) Neu (estat inicial)

N(R) 1 Neu (redistribució) 1

N(R) 2 Neu (redistribució) 2

E.L.U. de ruptura. Formigó
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

1 1.000

2 1.350

3 1.000 1.500

4 1.350 1.500

5 1.000 1.500

6 1.350 1.500

7 1.000 1.050 1.500

8 1.350 1.050 1.500

9 1.000 1.500 0.900

10 1.350 1.500 0.900

11 1.000 1.500

12 1.350 1.500

13 1.000 1.050 1.500

14 1.350 1.050 1.500

15 1.000 1.500 0.900

16 1.350 1.500 0.900

17 1.000 1.500

18 1.350 1.500

19 1.000 1.050 1.500

20 1.350 1.050 1.500

21 1.000 1.500 0.900

22 1.350 1.500 0.900

23 1.000 1.500

24 1.350 1.500

25 1.000 1.050 1.500

26 1.350 1.050 1.500

27 1.000 1.500 0.900

28 1.350 1.500 0.900

29 1.000 1.500

30 1.350 1.500

31 1.000 1.050 1.500

32 1.350 1.050 1.500

33 1.000 1.500 0.900

34 1.350 1.500 0.900

35 1.000 1.500

36 1.350 1.500

37 1.000 1.050 1.500

38 1.350 1.050 1.500

39 1.000 1.500 0.900

40 1.350 1.500 0.900

41 1.000 1.500

42 1.350 1.500

43 1.000 1.050 1.500

44 1.350 1.050 1.500

45 1.000 0.900 1.500

46 1.350 0.900 1.500

47 1.000 1.050 0.900 1.500

48 1.350 1.050 0.900 1.500

49 1.000 0.900 1.500

50 1.350 0.900 1.500

51 1.000 1.050 0.900 1.500

52 1.350 1.050 0.900 1.500

53 1.000 0.900 1.500

54 1.350 0.900 1.500

55 1.000 1.050 0.900 1.500

56 1.350 1.050 0.900 1.500

57 1.000 0.900 1.500
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

58 1.350 0.900 1.500

59 1.000 1.050 0.900 1.500

60 1.350 1.050 0.900 1.500

61 1.000 0.900 1.500

62 1.350 0.900 1.500

63 1.000 1.050 0.900 1.500

64 1.350 1.050 0.900 1.500

65 1.000 0.900 1.500

66 1.350 0.900 1.500

67 1.000 1.050 0.900 1.500

68 1.350 1.050 0.900 1.500

69 1.000 1.500 0.750

70 1.350 1.500 0.750

71 1.000 1.500 0.750

72 1.350 1.500 0.750

73 1.000 1.050 1.500 0.750

74 1.350 1.050 1.500 0.750

75 1.000 1.500 0.900 0.750

76 1.350 1.500 0.900 0.750

77 1.000 1.500 0.750

78 1.350 1.500 0.750

79 1.000 1.050 1.500 0.750

80 1.350 1.050 1.500 0.750

81 1.000 1.500 0.900 0.750

82 1.350 1.500 0.900 0.750

83 1.000 1.500 0.750

84 1.350 1.500 0.750

85 1.000 1.050 1.500 0.750

86 1.350 1.050 1.500 0.750

87 1.000 1.500 0.900 0.750

88 1.350 1.500 0.900 0.750

89 1.000 1.500 0.750

90 1.350 1.500 0.750

91 1.000 1.050 1.500 0.750

92 1.350 1.050 1.500 0.750

93 1.000 1.500 0.900 0.750

94 1.350 1.500 0.900 0.750

95 1.000 1.500 0.750

96 1.350 1.500 0.750

97 1.000 1.050 1.500 0.750

98 1.350 1.050 1.500 0.750

99 1.000 1.500 0.900 0.750

100 1.350 1.500 0.900 0.750

101 1.000 1.500 0.750

102 1.350 1.500 0.750

103 1.000 1.050 1.500 0.750

104 1.350 1.050 1.500 0.750

105 1.000 1.500 0.900 0.750

106 1.350 1.500 0.900 0.750

107 1.000 1.500

108 1.350 1.500

109 1.000 1.050 1.500

110 1.350 1.050 1.500

111 1.000 0.900 1.500

112 1.350 0.900 1.500

113 1.000 1.050 0.900 1.500

114 1.350 1.050 0.900 1.500

115 1.000 0.900 1.500
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

116 1.350 0.900 1.500

117 1.000 1.050 0.900 1.500

118 1.350 1.050 0.900 1.500

119 1.000 0.900 1.500

120 1.350 0.900 1.500

121 1.000 1.050 0.900 1.500

122 1.350 1.050 0.900 1.500

123 1.000 0.900 1.500

124 1.350 0.900 1.500

125 1.000 1.050 0.900 1.500

126 1.350 1.050 0.900 1.500

127 1.000 0.900 1.500

128 1.350 0.900 1.500

129 1.000 1.050 0.900 1.500

130 1.350 1.050 0.900 1.500

131 1.000 0.900 1.500

132 1.350 0.900 1.500

133 1.000 1.050 0.900 1.500

134 1.350 1.050 0.900 1.500

135 1.000 1.500 0.750

136 1.350 1.500 0.750

137 1.000 1.500 0.750

138 1.350 1.500 0.750

139 1.000 1.050 1.500 0.750

140 1.350 1.050 1.500 0.750

141 1.000 1.500 0.900 0.750

142 1.350 1.500 0.900 0.750

143 1.000 1.500 0.750

144 1.350 1.500 0.750

145 1.000 1.050 1.500 0.750

146 1.350 1.050 1.500 0.750

147 1.000 1.500 0.900 0.750

148 1.350 1.500 0.900 0.750

149 1.000 1.500 0.750

150 1.350 1.500 0.750

151 1.000 1.050 1.500 0.750

152 1.350 1.050 1.500 0.750

153 1.000 1.500 0.900 0.750

154 1.350 1.500 0.900 0.750

155 1.000 1.500 0.750

156 1.350 1.500 0.750

157 1.000 1.050 1.500 0.750

158 1.350 1.050 1.500 0.750

159 1.000 1.500 0.900 0.750

160 1.350 1.500 0.900 0.750

161 1.000 1.500 0.750

162 1.350 1.500 0.750

163 1.000 1.050 1.500 0.750

164 1.350 1.050 1.500 0.750

165 1.000 1.500 0.900 0.750

166 1.350 1.500 0.900 0.750

167 1.000 1.500 0.750

168 1.350 1.500 0.750

169 1.000 1.050 1.500 0.750

170 1.350 1.050 1.500 0.750

171 1.000 1.500 0.900 0.750

172 1.350 1.500 0.900 0.750

173 1.000 1.500
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

174 1.350 1.500

175 1.000 1.050 1.500

176 1.350 1.050 1.500

177 1.000 0.900 1.500

178 1.350 0.900 1.500

179 1.000 1.050 0.900 1.500

180 1.350 1.050 0.900 1.500

181 1.000 0.900 1.500

182 1.350 0.900 1.500

183 1.000 1.050 0.900 1.500

184 1.350 1.050 0.900 1.500

185 1.000 0.900 1.500

186 1.350 0.900 1.500

187 1.000 1.050 0.900 1.500

188 1.350 1.050 0.900 1.500

189 1.000 0.900 1.500

190 1.350 0.900 1.500

191 1.000 1.050 0.900 1.500

192 1.350 1.050 0.900 1.500

193 1.000 0.900 1.500

194 1.350 0.900 1.500

195 1.000 1.050 0.900 1.500

196 1.350 1.050 0.900 1.500

197 1.000 0.900 1.500

198 1.350 0.900 1.500

199 1.000 1.050 0.900 1.500

200 1.350 1.050 0.900 1.500

201 1.000 1.500 0.750

202 1.350 1.500 0.750

203 1.000 1.500 0.750

204 1.350 1.500 0.750

205 1.000 1.050 1.500 0.750

206 1.350 1.050 1.500 0.750

207 1.000 1.500 0.900 0.750

208 1.350 1.500 0.900 0.750

209 1.000 1.500 0.750

210 1.350 1.500 0.750

211 1.000 1.050 1.500 0.750

212 1.350 1.050 1.500 0.750

213 1.000 1.500 0.900 0.750

214 1.350 1.500 0.900 0.750

215 1.000 1.500 0.750

216 1.350 1.500 0.750

217 1.000 1.050 1.500 0.750

218 1.350 1.050 1.500 0.750

219 1.000 1.500 0.900 0.750

220 1.350 1.500 0.900 0.750

221 1.000 1.500 0.750

222 1.350 1.500 0.750

223 1.000 1.050 1.500 0.750

224 1.350 1.050 1.500 0.750

225 1.000 1.500 0.900 0.750

226 1.350 1.500 0.900 0.750

227 1.000 1.500 0.750

228 1.350 1.500 0.750

229 1.000 1.050 1.500 0.750

230 1.350 1.050 1.500 0.750

231 1.000 1.500 0.900 0.750
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

232 1.350 1.500 0.900 0.750

233 1.000 1.500 0.750

234 1.350 1.500 0.750

235 1.000 1.050 1.500 0.750

236 1.350 1.050 1.500 0.750

237 1.000 1.500 0.900 0.750

238 1.350 1.500 0.900 0.750

239 1.000 ‐0.300 ‐1.000

240 1.000 0.300 ‐0.300 ‐1.000

241 1.000 0.300 ‐1.000

242 1.000 0.300 0.300 ‐1.000

243 1.000 ‐0.300 1.000

244 1.000 0.300 ‐0.300 1.000

245 1.000 0.300 1.000

246 1.000 0.300 0.300 1.000

247 1.000 ‐1.000 ‐0.300

248 1.000 0.300 ‐1.000 ‐0.300

249 1.000 1.000 ‐0.300

250 1.000 0.300 1.000 ‐0.300

251 1.000 ‐1.000 0.300

252 1.000 0.300 ‐1.000 0.300

253 1.000 1.000 0.300

254 1.000 0.300 1.000 0.300
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 12

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

1 1.000

2 1.600

3 1.000 1.600

4 1.600 1.600

5 1.000 1.600

6 1.600 1.600

7 1.000 1.120 1.600

8 1.600 1.120 1.600

9 1.000 1.600 0.960

10 1.600 1.600 0.960

11 1.000 1.600

12 1.600 1.600

13 1.000 1.120 1.600

14 1.600 1.120 1.600

15 1.000 1.600 0.960

16 1.600 1.600 0.960

17 1.000 1.600

18 1.600 1.600

19 1.000 1.120 1.600

20 1.600 1.120 1.600

21 1.000 1.600 0.960

22 1.600 1.600 0.960

23 1.000 1.600

24 1.600 1.600

25 1.000 1.120 1.600

26 1.600 1.120 1.600

27 1.000 1.600 0.960

28 1.600 1.600 0.960

29 1.000 1.600

30 1.600 1.600

31 1.000 1.120 1.600

32 1.600 1.120 1.600

33 1.000 1.600 0.960

34 1.600 1.600 0.960

35 1.000 1.600

36 1.600 1.600

37 1.000 1.120 1.600

38 1.600 1.120 1.600

39 1.000 1.600 0.960

40 1.600 1.600 0.960

41 1.000 1.600

42 1.600 1.600

43 1.000 1.120 1.600

44 1.600 1.120 1.600

45 1.000 0.960 1.600

46 1.600 0.960 1.600

47 1.000 1.120 0.960 1.600

48 1.600 1.120 0.960 1.600

49 1.000 0.960 1.600

50 1.600 0.960 1.600

51 1.000 1.120 0.960 1.600

52 1.600 1.120 0.960 1.600

53 1.000 0.960 1.600

54 1.600 0.960 1.600

55 1.000 1.120 0.960 1.600

56 1.600 1.120 0.960 1.600

57 1.000 0.960 1.600
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

58 1.600 0.960 1.600

59 1.000 1.120 0.960 1.600

60 1.600 1.120 0.960 1.600

61 1.000 0.960 1.600

62 1.600 0.960 1.600

63 1.000 1.120 0.960 1.600

64 1.600 1.120 0.960 1.600

65 1.000 0.960 1.600

66 1.600 0.960 1.600

67 1.000 1.120 0.960 1.600

68 1.600 1.120 0.960 1.600

69 1.000 1.600 0.800

70 1.600 1.600 0.800

71 1.000 1.600 0.800

72 1.600 1.600 0.800

73 1.000 1.120 1.600 0.800

74 1.600 1.120 1.600 0.800

75 1.000 1.600 0.960 0.800

76 1.600 1.600 0.960 0.800

77 1.000 1.600 0.800

78 1.600 1.600 0.800

79 1.000 1.120 1.600 0.800

80 1.600 1.120 1.600 0.800

81 1.000 1.600 0.960 0.800

82 1.600 1.600 0.960 0.800

83 1.000 1.600 0.800

84 1.600 1.600 0.800

85 1.000 1.120 1.600 0.800

86 1.600 1.120 1.600 0.800

87 1.000 1.600 0.960 0.800

88 1.600 1.600 0.960 0.800

89 1.000 1.600 0.800

90 1.600 1.600 0.800

91 1.000 1.120 1.600 0.800

92 1.600 1.120 1.600 0.800

93 1.000 1.600 0.960 0.800

94 1.600 1.600 0.960 0.800

95 1.000 1.600 0.800

96 1.600 1.600 0.800

97 1.000 1.120 1.600 0.800

98 1.600 1.120 1.600 0.800

99 1.000 1.600 0.960 0.800

100 1.600 1.600 0.960 0.800

101 1.000 1.600 0.800

102 1.600 1.600 0.800

103 1.000 1.120 1.600 0.800

104 1.600 1.120 1.600 0.800

105 1.000 1.600 0.960 0.800

106 1.600 1.600 0.960 0.800

107 1.000 1.600

108 1.600 1.600

109 1.000 1.120 1.600

110 1.600 1.120 1.600

111 1.000 0.960 1.600

112 1.600 0.960 1.600

113 1.000 1.120 0.960 1.600

114 1.600 1.120 0.960 1.600

115 1.000 0.960 1.600
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

116 1.600 0.960 1.600

117 1.000 1.120 0.960 1.600

118 1.600 1.120 0.960 1.600

119 1.000 0.960 1.600

120 1.600 0.960 1.600

121 1.000 1.120 0.960 1.600

122 1.600 1.120 0.960 1.600

123 1.000 0.960 1.600

124 1.600 0.960 1.600

125 1.000 1.120 0.960 1.600

126 1.600 1.120 0.960 1.600

127 1.000 0.960 1.600

128 1.600 0.960 1.600

129 1.000 1.120 0.960 1.600

130 1.600 1.120 0.960 1.600

131 1.000 0.960 1.600

132 1.600 0.960 1.600

133 1.000 1.120 0.960 1.600

134 1.600 1.120 0.960 1.600

135 1.000 1.600 0.800

136 1.600 1.600 0.800

137 1.000 1.600 0.800

138 1.600 1.600 0.800

139 1.000 1.120 1.600 0.800

140 1.600 1.120 1.600 0.800

141 1.000 1.600 0.960 0.800

142 1.600 1.600 0.960 0.800

143 1.000 1.600 0.800

144 1.600 1.600 0.800

145 1.000 1.120 1.600 0.800

146 1.600 1.120 1.600 0.800

147 1.000 1.600 0.960 0.800

148 1.600 1.600 0.960 0.800

149 1.000 1.600 0.800

150 1.600 1.600 0.800

151 1.000 1.120 1.600 0.800

152 1.600 1.120 1.600 0.800

153 1.000 1.600 0.960 0.800

154 1.600 1.600 0.960 0.800

155 1.000 1.600 0.800

156 1.600 1.600 0.800

157 1.000 1.120 1.600 0.800

158 1.600 1.120 1.600 0.800

159 1.000 1.600 0.960 0.800

160 1.600 1.600 0.960 0.800

161 1.000 1.600 0.800

162 1.600 1.600 0.800

163 1.000 1.120 1.600 0.800

164 1.600 1.120 1.600 0.800

165 1.000 1.600 0.960 0.800

166 1.600 1.600 0.960 0.800

167 1.000 1.600 0.800

168 1.600 1.600 0.800

169 1.000 1.120 1.600 0.800

170 1.600 1.120 1.600 0.800

171 1.000 1.600 0.960 0.800

172 1.600 1.600 0.960 0.800

173 1.000 1.600
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

174 1.600 1.600

175 1.000 1.120 1.600

176 1.600 1.120 1.600

177 1.000 0.960 1.600

178 1.600 0.960 1.600

179 1.000 1.120 0.960 1.600

180 1.600 1.120 0.960 1.600

181 1.000 0.960 1.600

182 1.600 0.960 1.600

183 1.000 1.120 0.960 1.600

184 1.600 1.120 0.960 1.600

185 1.000 0.960 1.600

186 1.600 0.960 1.600

187 1.000 1.120 0.960 1.600

188 1.600 1.120 0.960 1.600

189 1.000 0.960 1.600

190 1.600 0.960 1.600

191 1.000 1.120 0.960 1.600

192 1.600 1.120 0.960 1.600

193 1.000 0.960 1.600

194 1.600 0.960 1.600

195 1.000 1.120 0.960 1.600

196 1.600 1.120 0.960 1.600

197 1.000 0.960 1.600

198 1.600 0.960 1.600

199 1.000 1.120 0.960 1.600

200 1.600 1.120 0.960 1.600

201 1.000 1.600 0.800

202 1.600 1.600 0.800

203 1.000 1.600 0.800

204 1.600 1.600 0.800

205 1.000 1.120 1.600 0.800

206 1.600 1.120 1.600 0.800

207 1.000 1.600 0.960 0.800

208 1.600 1.600 0.960 0.800

209 1.000 1.600 0.800

210 1.600 1.600 0.800

211 1.000 1.120 1.600 0.800

212 1.600 1.120 1.600 0.800

213 1.000 1.600 0.960 0.800

214 1.600 1.600 0.960 0.800

215 1.000 1.600 0.800

216 1.600 1.600 0.800

217 1.000 1.120 1.600 0.800

218 1.600 1.120 1.600 0.800

219 1.000 1.600 0.960 0.800

220 1.600 1.600 0.960 0.800

221 1.000 1.600 0.800

222 1.600 1.600 0.800

223 1.000 1.120 1.600 0.800

224 1.600 1.120 1.600 0.800

225 1.000 1.600 0.960 0.800

226 1.600 1.600 0.960 0.800

227 1.000 1.600 0.800

228 1.600 1.600 0.800

229 1.000 1.120 1.600 0.800

230 1.600 1.120 1.600 0.800

231 1.000 1.600 0.960 0.800
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

232 1.600 1.600 0.960 0.800

233 1.000 1.600 0.800

234 1.600 1.600 0.800

235 1.000 1.120 1.600 0.800

236 1.600 1.120 1.600 0.800

237 1.000 1.600 0.960 0.800

238 1.600 1.600 0.960 0.800

239 1.000 ‐0.300 ‐1.000

240 1.000 0.300 ‐0.300 ‐1.000

241 1.000 0.300 ‐1.000

242 1.000 0.300 0.300 ‐1.000

243 1.000 ‐0.300 1.000

244 1.000 0.300 ‐0.300 1.000

245 1.000 0.300 1.000

246 1.000 0.300 0.300 1.000

247 1.000 ‐1.000 ‐0.300

248 1.000 0.300 ‐1.000 ‐0.300

249 1.000 1.000 ‐0.300

250 1.000 0.300 1.000 ‐0.300

251 1.000 ‐1.000 0.300

252 1.000 0.300 ‐1.000 0.300

253 1.000 1.000 0.300

254 1.000 0.300 1.000 0.300
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E.L.U. de ruptura. Acer laminat
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1. Coeficients per a situacions persistents o transitories i sísmiques

Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

1 0.800

2 1.350

3 0.800 1.500

4 1.350 1.500

5 0.800 1.500

6 1.350 1.500

7 0.800 1.050 1.500

8 1.350 1.050 1.500

9 0.800 1.500 0.900

10 1.350 1.500 0.900

11 0.800 1.500

12 1.350 1.500

13 0.800 1.050 1.500

14 1.350 1.050 1.500

15 0.800 1.500 0.900

16 1.350 1.500 0.900

17 0.800 1.500

18 1.350 1.500

19 0.800 1.050 1.500

20 1.350 1.050 1.500

21 0.800 1.500 0.900

22 1.350 1.500 0.900

23 0.800 1.500

24 1.350 1.500

25 0.800 1.050 1.500

26 1.350 1.050 1.500

27 0.800 1.500 0.900

28 1.350 1.500 0.900

29 0.800 1.500

30 1.350 1.500

31 0.800 1.050 1.500

32 1.350 1.050 1.500

33 0.800 1.500 0.900

34 1.350 1.500 0.900

35 0.800 1.500

36 1.350 1.500

37 0.800 1.050 1.500

38 1.350 1.050 1.500

39 0.800 1.500 0.900

40 1.350 1.500 0.900

41 0.800 1.500

42 1.350 1.500

43 0.800 1.050 1.500

44 1.350 1.050 1.500

45 0.800 0.900 1.500

46 1.350 0.900 1.500

47 0.800 1.050 0.900 1.500

48 1.350 1.050 0.900 1.500

49 0.800 0.900 1.500

50 1.350 0.900 1.500

51 0.800 1.050 0.900 1.500

52 1.350 1.050 0.900 1.500

53 0.800 0.900 1.500

54 1.350 0.900 1.500

55 0.800 1.050 0.900 1.500

56 1.350 1.050 0.900 1.500
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

57 0.800 0.900 1.500

58 1.350 0.900 1.500

59 0.800 1.050 0.900 1.500

60 1.350 1.050 0.900 1.500

61 0.800 0.900 1.500

62 1.350 0.900 1.500

63 0.800 1.050 0.900 1.500

64 1.350 1.050 0.900 1.500

65 0.800 0.900 1.500

66 1.350 0.900 1.500

67 0.800 1.050 0.900 1.500

68 1.350 1.050 0.900 1.500

69 0.800 1.500 0.750

70 1.350 1.500 0.750

71 0.800 1.500 0.750

72 1.350 1.500 0.750

73 0.800 1.050 1.500 0.750

74 1.350 1.050 1.500 0.750

75 0.800 1.500 0.900 0.750

76 1.350 1.500 0.900 0.750

77 0.800 1.500 0.750

78 1.350 1.500 0.750

79 0.800 1.050 1.500 0.750

80 1.350 1.050 1.500 0.750

81 0.800 1.500 0.900 0.750

82 1.350 1.500 0.900 0.750

83 0.800 1.500 0.750

84 1.350 1.500 0.750

85 0.800 1.050 1.500 0.750

86 1.350 1.050 1.500 0.750

87 0.800 1.500 0.900 0.750

88 1.350 1.500 0.900 0.750

89 0.800 1.500 0.750

90 1.350 1.500 0.750

91 0.800 1.050 1.500 0.750

92 1.350 1.050 1.500 0.750

93 0.800 1.500 0.900 0.750

94 1.350 1.500 0.900 0.750

95 0.800 1.500 0.750

96 1.350 1.500 0.750

97 0.800 1.050 1.500 0.750

98 1.350 1.050 1.500 0.750

99 0.800 1.500 0.900 0.750

100 1.350 1.500 0.900 0.750

101 0.800 1.500 0.750

102 1.350 1.500 0.750

103 0.800 1.050 1.500 0.750

104 1.350 1.050 1.500 0.750

105 0.800 1.500 0.900 0.750

106 1.350 1.500 0.900 0.750

107 0.800 1.500

108 1.350 1.500

109 0.800 1.050 1.500

110 1.350 1.050 1.500

111 0.800 0.900 1.500

112 1.350 0.900 1.500

113 0.800 1.050 0.900 1.500

114 1.350 1.050 0.900 1.500
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

115 0.800 0.900 1.500

116 1.350 0.900 1.500

117 0.800 1.050 0.900 1.500

118 1.350 1.050 0.900 1.500

119 0.800 0.900 1.500

120 1.350 0.900 1.500

121 0.800 1.050 0.900 1.500

122 1.350 1.050 0.900 1.500

123 0.800 0.900 1.500

124 1.350 0.900 1.500

125 0.800 1.050 0.900 1.500

126 1.350 1.050 0.900 1.500

127 0.800 0.900 1.500

128 1.350 0.900 1.500

129 0.800 1.050 0.900 1.500

130 1.350 1.050 0.900 1.500

131 0.800 0.900 1.500

132 1.350 0.900 1.500

133 0.800 1.050 0.900 1.500

134 1.350 1.050 0.900 1.500

135 0.800 1.500 0.750

136 1.350 1.500 0.750

137 0.800 1.500 0.750

138 1.350 1.500 0.750

139 0.800 1.050 1.500 0.750

140 1.350 1.050 1.500 0.750

141 0.800 1.500 0.900 0.750

142 1.350 1.500 0.900 0.750

143 0.800 1.500 0.750

144 1.350 1.500 0.750

145 0.800 1.050 1.500 0.750

146 1.350 1.050 1.500 0.750

147 0.800 1.500 0.900 0.750

148 1.350 1.500 0.900 0.750

149 0.800 1.500 0.750

150 1.350 1.500 0.750

151 0.800 1.050 1.500 0.750

152 1.350 1.050 1.500 0.750

153 0.800 1.500 0.900 0.750

154 1.350 1.500 0.900 0.750

155 0.800 1.500 0.750

156 1.350 1.500 0.750

157 0.800 1.050 1.500 0.750

158 1.350 1.050 1.500 0.750

159 0.800 1.500 0.900 0.750

160 1.350 1.500 0.900 0.750

161 0.800 1.500 0.750

162 1.350 1.500 0.750

163 0.800 1.050 1.500 0.750

164 1.350 1.050 1.500 0.750

165 0.800 1.500 0.900 0.750

166 1.350 1.500 0.900 0.750

167 0.800 1.500 0.750

168 1.350 1.500 0.750

169 0.800 1.050 1.500 0.750

170 1.350 1.050 1.500 0.750

171 0.800 1.500 0.900 0.750

172 1.350 1.500 0.900 0.750
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

173 0.800 1.500

174 1.350 1.500

175 0.800 1.050 1.500

176 1.350 1.050 1.500

177 0.800 0.900 1.500

178 1.350 0.900 1.500

179 0.800 1.050 0.900 1.500

180 1.350 1.050 0.900 1.500

181 0.800 0.900 1.500

182 1.350 0.900 1.500

183 0.800 1.050 0.900 1.500

184 1.350 1.050 0.900 1.500

185 0.800 0.900 1.500

186 1.350 0.900 1.500

187 0.800 1.050 0.900 1.500

188 1.350 1.050 0.900 1.500

189 0.800 0.900 1.500

190 1.350 0.900 1.500

191 0.800 1.050 0.900 1.500

192 1.350 1.050 0.900 1.500

193 0.800 0.900 1.500

194 1.350 0.900 1.500

195 0.800 1.050 0.900 1.500

196 1.350 1.050 0.900 1.500

197 0.800 0.900 1.500

198 1.350 0.900 1.500

199 0.800 1.050 0.900 1.500

200 1.350 1.050 0.900 1.500

201 0.800 1.500 0.750

202 1.350 1.500 0.750

203 0.800 1.500 0.750

204 1.350 1.500 0.750

205 0.800 1.050 1.500 0.750

206 1.350 1.050 1.500 0.750

207 0.800 1.500 0.900 0.750

208 1.350 1.500 0.900 0.750

209 0.800 1.500 0.750

210 1.350 1.500 0.750

211 0.800 1.050 1.500 0.750

212 1.350 1.050 1.500 0.750

213 0.800 1.500 0.900 0.750

214 1.350 1.500 0.900 0.750

215 0.800 1.500 0.750

216 1.350 1.500 0.750

217 0.800 1.050 1.500 0.750

218 1.350 1.050 1.500 0.750

219 0.800 1.500 0.900 0.750

220 1.350 1.500 0.900 0.750

221 0.800 1.500 0.750

222 1.350 1.500 0.750

223 0.800 1.050 1.500 0.750

224 1.350 1.050 1.500 0.750

225 0.800 1.500 0.900 0.750

226 1.350 1.500 0.900 0.750

227 0.800 1.500 0.750

228 1.350 1.500 0.750

229 0.800 1.050 1.500 0.750

230 1.350 1.050 1.500 0.750
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

231 0.800 1.500 0.900 0.750

232 1.350 1.500 0.900 0.750

233 0.800 1.500 0.750

234 1.350 1.500 0.750

235 0.800 1.050 1.500 0.750

236 1.350 1.050 1.500 0.750

237 0.800 1.500 0.900 0.750

238 1.350 1.500 0.900 0.750

239 1.000 ‐0.300 ‐1.000

240 1.000 0.300 ‐0.300 ‐1.000

241 1.000 0.300 ‐1.000

242 1.000 0.300 0.300 ‐1.000

243 1.000 ‐0.300 1.000

244 1.000 0.300 ‐0.300 1.000

245 1.000 0.300 1.000

246 1.000 0.300 0.300 1.000

247 1.000 ‐1.000 ‐0.300

248 1.000 0.300 ‐1.000 ‐0.300

249 1.000 1.000 ‐0.300

250 1.000 0.300 1.000 ‐0.300

251 1.000 ‐1.000 0.300

252 1.000 0.300 ‐1.000 0.300

253 1.000 1.000 0.300

254 1.000 0.300 1.000 0.300

2. Coeficients per a situacions accidentals d'incendi

Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

1 1.000

2 1.000 0.500

3 1.000 0.500

4 1.000 0.300 0.500

5 1.000 0.500

6 1.000 0.300 0.500

7 1.000 0.500

8 1.000 0.300 0.500

9 1.000 0.500

10 1.000 0.300 0.500

11 1.000 0.500

12 1.000 0.300 0.500

13 1.000 0.500

14 1.000 0.300 0.500

15 1.000 0.200

16 1.000 0.300 0.200

17 1.000 0.200

18 1.000 0.300 0.200

19 1.000 0.200

20 1.000 0.300 0.200
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Tensions sobre el terreny

Desplaçaments
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

1 1.000

2 1.000 1.000

3 1.000 1.000

4 1.000 1.000 1.000

5 1.000 1.000

6 1.000 1.000 1.000

7 1.000 1.000

8 1.000 1.000 1.000

9 1.000 1.000

10 1.000 1.000 1.000

11 1.000 1.000

12 1.000 1.000 1.000

13 1.000 1.000

14 1.000 1.000 1.000

15 1.000 1.000

16 1.000 1.000 1.000

17 1.000 1.000 1.000

18 1.000 1.000 1.000 1.000

19 1.000 1.000 1.000

20 1.000 1.000 1.000 1.000

21 1.000 1.000 1.000

22 1.000 1.000 1.000 1.000

23 1.000 1.000 1.000

24 1.000 1.000 1.000 1.000

25 1.000 1.000 1.000

26 1.000 1.000 1.000 1.000

27 1.000 1.000 1.000

28 1.000 1.000 1.000 1.000

29 1.000 1.000

30 1.000 1.000 1.000

31 1.000 1.000 1.000

32 1.000 1.000 1.000 1.000

33 1.000 1.000 1.000

34 1.000 1.000 1.000 1.000

35 1.000 1.000 1.000

36 1.000 1.000 1.000 1.000

37 1.000 1.000 1.000

38 1.000 1.000 1.000 1.000

39 1.000 1.000 1.000

40 1.000 1.000 1.000 1.000

41 1.000 1.000 1.000

42 1.000 1.000 1.000 1.000

43 1.000 1.000

44 1.000 1.000 1.000

45 1.000 1.000 1.000

46 1.000 1.000 1.000 1.000

47 1.000 1.000 1.000

48 1.000 1.000 1.000 1.000

49 1.000 1.000 1.000

50 1.000 1.000 1.000 1.000

51 1.000 1.000 1.000

52 1.000 1.000 1.000 1.000

53 1.000 1.000 1.000

54 1.000 1.000 1.000 1.000

55 1.000 1.000 1.000

56 1.000 1.000 1.000 1.000

57 1.000 ‐1.000
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Comb. G Sobrecàrrega d'ús V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 SX SY N(EI) N(R) 1 N(R) 2

58 1.000 1.000 ‐1.000

59 1.000 1.000

60 1.000 1.000 1.000

61 1.000 ‐1.000

62 1.000 1.000 ‐1.000

63 1.000 1.000

64 1.000 1.000 1.000

1.3.‐ Sisme 

Norma utilitzada: NCSE‐02

Norma de Construcció Sismorresistent NCSE‐02

Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE‐02, 3.6.2)

1.3.1.‐ Dades generals de sisme

Caracterització de l'emplaçament

ab: Acceleració bàsica (NCSE‐02, 2.1 i Annex 1)   ab :  0.040 g

K: Coeficient de contribució (NCSE‐02, 2.1 i Annex 1)   K :  1.00

Tipus de sòl (NCSE‐02, 2.4): Tipus III

Sistema estructural

Ductilitat (NCSE‐02, Taula 3.1): Ductilitat baixa

: Esmorteïment (NCSE‐02, Taula 3.1)    :  4.00 %

Tipus de construcció (NCSE‐02, 2.2): Construccions d'importància normal

Paràmetres de càlcul

Nombre de modes   :  42.00

Fracció de sobrecàrrega d'ús   :  1.00

Fracció de sobrecàrrega de neu   :  0.50

No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2n ordre

Direccions d'anàlisis

Acció sísmica segons X

Acció sísmica segons Y

1.4.‐ Resistència al foc

Perfils d'acer

Norma: CTE DB SI. Annex D: Resistència al foc dels elements d'acer.

Resistència demanada: R 60

Revestiment de protecció: Pintura intumescent

Densitat: 0.0 kg/m³

Conductivitat: 0.01 W/(m∙K)

Calor específic: 0.00 J/(kg∙K)

L'espessor mínim necessari de revestiment per a cada barra s'indica en la taula de comprovació de resistència.
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1.‐ ESTRUCTURA

1.1.‐ Geometria

1.1.1.‐ Nusos

Referències:

x, y, z: Desplaçaments prescrits en eixos globals.

x, y, z: Girs prescrits en eixos globals.

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '‐'.

Nusos

Referència

Coordenades Vinculació exterior
Vinculació interiorX

(m)
Y
(m)

Z
(m)

x y z x y z

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N2 0.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N3 0.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N4 0.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N5 0.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N6 6.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N7 6.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N8 6.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N9 6.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N10 6.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N11 12.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N12 12.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N13 12.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N14 12.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N15 12.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N16 18.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N17 18.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N18 18.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N19 18.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N20 18.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N21 24.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N22 24.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N23 24.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N24 24.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N25 24.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N26 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N27 30.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N28 30.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N29 30.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N30 30.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N31 36.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N32 36.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N33 36.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N34 36.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat
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Nusos

Referència

Coordenades Vinculació exterior
Vinculació interiorX

(m)
Y
(m)

Z
(m)

x y z x y z

N35 36.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N36 42.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N37 42.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N38 42.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N39 42.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N40 42.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N41 48.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N42 48.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N43 48.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N44 48.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N45 48.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N46 54.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N47 54.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N48 54.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N49 54.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N50 54.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N51 60.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N52 60.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N53 60.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N54 60.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N55 60.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N56 66.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N57 66.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N58 66.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N59 66.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N60 66.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N61 72.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N62 72.000 0.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N63 72.000 30.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N64 72.000 30.000 9.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N65 72.000 15.000 11.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N66 0.000 7.500 0.000 X X X X X X Encastrat

N67 0.000 7.500 10.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N68 72.000 7.500 0.000 X X X X X X Encastrat

N69 72.000 7.500 10.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N70 0.000 15.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N71 72.000 15.000 0.000 X X X X X X Encastrat

N72 0.000 22.500 0.000 X X X X X X Encastrat

N73 0.000 22.500 10.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N74 72.000 22.500 0.000 X X X X X X Encastrat

N75 72.000 22.500 10.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N76 66.000 7.500 0.000 X X X X X X Encastrat

N77 66.000 7.500 4.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N78 66.000 15.000 0.000 X X X X X X Encastrat
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Nusos

Referència

Coordenades Vinculació exterior
Vinculació interiorX

(m)
Y
(m)

Z
(m)

x y z x y z

N79 66.000 15.000 4.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N80 66.000 22.500 0.000 X X X X X X Encastrat

N81 66.000 22.500 4.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N82 66.000 0.000 4.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N83 66.000 30.000 4.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N84 72.000 0.000 4.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N85 72.000 7.500 4.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N86 72.000 15.000 4.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N87 72.000 22.500 4.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

N88 72.000 30.000 4.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Encastrat

1.1.2.‐ Barres

1.1.2.1.‐ Materials utilitzats

Materials utilitzats

Material E
(MPa)


G

(MPa)
fy

(MPa)
∙t

(m/m°C)


(kN/m³)Tipus Designació

Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Notació:
E: Mòdul d'elasticitat

: Mòdul de poisson
G: Mòdul de talladura
fy: Límit elàstic

∙t: Coeficient de dilatació
: Pes específic

1.1.2.2.‐ Descripció

Descripció

Material
Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

xy xz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació

Indeformable
origen

Deformable
Indeformable

extrem

Acer
laminat

S275 N1/N2 N1/N2
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.919 0.081 0.12 0.65 9.000 1.100

N3/N4 N3/N4
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.919 0.081 0.12 0.65 9.000 1.100

N2/N67 N2/N5
IPE 200
(IPE)

0.152 7.414 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N67/N5 N2/N5
IPE 200
(IPE)

‐ 7.414 0.152 0.08 1.11 1.200 2.400

N4/N73 N4/N5
IPE 200
(IPE)

0.152 7.414 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N73/N5 N4/N5
IPE 200
(IPE)

‐ 7.414 0.152 0.08 1.11 1.200 2.400

N6/N7 N6/N7
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N8/N9 N8/N9
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100
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Descripció

Material
Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

xy xz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació

Indeformable
origen

Deformable
Indeformable

extrem

N7/N10 N7/N10
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N9/N10 N9/N10
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N11/N12 N11/N12
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N13/N14 N13/N14
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N12/N15 N12/N15
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N14/N15 N14/N15
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N16/N17 N16/N17
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N18/N19 N18/N19
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N17/N20 N17/N20
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N19/N20 N19/N20
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N21/N22 N21/N22
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N23/N24 N23/N24
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N22/N25 N22/N25
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N24/N25 N24/N25
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N26/N27 N26/N27
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N28/N29 N28/N29
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N27/N30 N27/N30
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N29/N30 N29/N30
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N31/N32 N31/N32
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N33/N34 N33/N34
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N32/N35 N32/N35
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N34/N35 N34/N35
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N36/N37 N36/N37
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N38/N39 N38/N39
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100
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Descripció

Material
Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

xy xz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació

Indeformable
origen

Deformable
Indeformable

extrem

N37/N40 N37/N40
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N39/N40 N39/N40
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N41/N42 N41/N42
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N43/N44 N43/N44
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N42/N45 N42/N45
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N44/N45 N44/N45
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N46/N47 N46/N47
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N48/N49 N48/N49
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N47/N50 N47/N50
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N49/N50 N49/N50
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N51/N52 N51/N52
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N53/N54 N53/N54
HE 500 A
(HEA)

‐ 8.431 0.569 0.12 0.65 9.000 1.100

N52/N55 N52/N55
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N54/N55 N54/N55
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N56/N82 N56/N57
HE 500 A
(HEA)

‐ 3.750 0.250 0.12 0.65 4.000 1.100

N82/N57 N56/N57
HE 500 A
(HEA)

0.250 4.181 0.569 0.12 0.65 5.000 1.100

N58/N83 N58/N59
HE 500 A
(HEA)

‐ 3.750 0.250 0.12 0.65 4.000 1.100

N83/N59 N58/N59
HE 500 A
(HEA)

0.250 4.181 0.569 0.12 0.65 5.000 1.100

N57/N60 N57/N60
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N59/N60 N59/N60
IPE 400
(IPE)

0.248 14.885 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N61/N84 N61/N62
HE 500 A
(HEA)

‐ 3.750 0.250 0.12 0.65 4.000 1.100

N84/N62 N61/N62
HE 500 A
(HEA)

0.250 4.669 0.081 0.12 0.65 5.000 1.100

N63/N88 N63/N64
HE 500 A
(HEA)

‐ 3.750 0.250 0.12 0.65 4.000 1.100

N88/N64 N63/N64
HE 500 A
(HEA)

0.250 4.669 0.081 0.12 0.65 5.000 1.100
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Descripció

Material
Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

xy xz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació

Indeformable
origen

Deformable
Indeformable

extrem

N62/N69 N62/N65
IPE 200
(IPE)

0.152 7.414 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N69/N65 N62/N65
IPE 200
(IPE)

‐ 7.414 0.152 0.08 1.11 1.200 2.400

N64/N75 N64/N65
IPE 200
(IPE)

0.152 7.414 ‐ 0.08 1.11 1.200 2.400

N75/N65 N64/N65
IPE 200
(IPE)

‐ 7.414 0.152 0.08 1.11 1.200 2.400

N66/N67 N66/N67
HE 500 A
(HEA)

‐ 9.899 0.101 0.12 0.65 10.000 1.100

N68/N85 N68/N69
HE 500 A
(HEA)

‐ 3.750 0.250 0.12 0.65 4.000 1.100

N85/N69 N68/N69
HE 500 A
(HEA)

0.250 5.649 0.101 0.12 0.65 6.000 1.100

N70/N5 N70/N5
HE 500 A
(HEA)

‐ 10.879 0.121 0.12 0.65 11.000 1.100

N71/N86 N71/N65
HE 500 A
(HEA)

‐ 3.750 0.250 0.12 0.65 4.000 1.100

N86/N65 N71/N65
HE 500 A
(HEA)

0.250 6.629 0.121 0.12 0.65 7.000 1.100

N72/N73 N72/N73
HE 500 A
(HEA)

‐ 9.899 0.101 0.12 0.65 10.000 1.100

N74/N87 N74/N75
HE 500 A
(HEA)

‐ 3.750 0.250 0.12 0.65 4.000 1.100

N87/N75 N74/N75
HE 500 A
(HEA)

0.250 5.649 0.101 0.12 0.65 6.000 1.100

N76/N77 N76/N77
HE 220 A
(HEA)

‐ 3.750 0.250 0.64 0.68 4.000 4.000

N78/N79 N78/N79
HE 220 A
(HEA)

‐ 3.750 0.250 0.64 0.68 4.000 4.000

N80/N81 N80/N81
HE 220 A
(HEA)

‐ 3.750 0.250 0.64 0.68 4.000 4.000

N82/N77 N82/N77
IPE 500
(IPE)

0.245 7.145 0.110 0.00 0.00 ‐ 7.500

N77/N79 N77/N79
IPE 500
(IPE)

0.110 7.280 0.110 0.00 0.00 ‐ 7.500

N79/N81 N79/N81
IPE 500
(IPE)

0.110 7.280 0.110 0.00 0.00 ‐ 7.500

N81/N83 N81/N83
IPE 500
(IPE)

0.110 7.145 0.245 0.00 0.00 ‐ 7.500

N84/N85 N84/N85
IPE 500
(IPE)

0.150 7.200 0.150 0.00 0.00 ‐ 7.500

N85/N86 N85/N86
IPE 500
(IPE)

0.150 7.200 0.150 0.00 0.00 ‐ 7.500

N86/N87 N86/N87
IPE 500
(IPE)

0.150 7.200 0.150 0.00 0.00 ‐ 7.500

N87/N88 N87/N88
IPE 500
(IPE)

0.150 7.200 0.150 0.00 0.00 ‐ 7.500
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Descripció

Material
Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf)

Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

xy xz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació

Indeformable
origen

Deformable
Indeformable

extrem

N82/N84 N82/N84
IPE 500
(IPE)

0.150 5.605 0.245 0.00 0.00 ‐ 6.000

N77/N85 N77/N85
IPE 500
(IPE)

0.105 5.650 0.245 0.00 0.00 ‐ 6.000

N79/N86 N79/N86
IPE 500
(IPE)

0.105 5.650 0.245 0.00 0.00 ‐ 6.000

N81/N87 N81/N87
IPE 500
(IPE)

0.105 5.650 0.245 0.00 0.00 ‐ 6.000

N83/N88 N83/N88
IPE 500
(IPE)

0.150 5.605 0.245 0.00 0.00 ‐ 6.000

Notació:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final

xy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY'
xz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior

1.1.2.3.‐ Característiques mecàniques

Tipus de peça

Ref. Peces

1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, N26/N27, N28/N29, N31/N32,
N33/N34, N36/N37, N38/N39, N41/N42, N43/N44, N46/N47, N48/N49, N51/N52, N53/N54, N56/N57, N58/N59, N61/N62,
N63/N64, N66/N67, N68/N69, N70/N5, N71/N65, N72/N73 i N74/N75

2 N2/N5, N4/N5, N62/N65 i N64/N65

3 N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, N24/N25, N27/N30, N29/N30, N32/N35, N34/N35,
N37/N40, N39/N40, N42/N45, N44/N45, N47/N50, N49/N50, N52/N55, N54/N55, N57/N60 i N59/N60

4 N76/N77, N78/N79 i N80/N81

5 N82/N77, N77/N79, N79/N81, N81/N83, N84/N85, N85/N86, N86/N87, N87/N88, N82/N84, N77/N85, N79/N86, N81/N87
i N83/N88

Característiques mecàniques

Material
Ref. Descripció

A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipus Designació

Acer laminat S275 1 HE 500 A, (HEA) 197.50 103.50 47.95 86970.00 10370.00 309.30

2 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.40 6.98

3 IPE 400, Simple amb cartel∙les, (IPE)
Cartel∙la inicial inferior: 3.03 m.

84.50 36.45 28.87 23130.00 1318.00 51.08

4 HE 220 A, (HEA) 64.30 36.30 11.84 5410.00 1955.00 28.46

5 IPE 500, (IPE) 116.00 48.00 42.96 48200.00 2142.00 89.29

Notació:
Ref.: Referència
A: Ârea de la secció transversal
Avy: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y'
Avz: Ârea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z'
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y'
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z'
It: Inèrcia a torsió
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.
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1.2.‐ Càrregues

1.2.1.‐ Barres

Referències:

'P1', 'P2':

Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el valor de la càrrega en el punt
on acaba (L2).
Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
Increments de  temperatura:  'P1'  i  'P2' són els valors de  la  temperatura a  les cares exteriors o paraments de  la peça.
L'orientació  de  la  variació  de  l'increment  de  temperatura  sobre  la  secció  transversal  dependrà  de  la  direcció
seleccionada.

'L1', 'L2':

Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on s'aplica la càrrega. 'L2' no
s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on comença la
càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on acaba la càrrega

Unitats:

Càrregues puntuals: kN
Moments puntuals: kN∙m.
Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: kN/m.
Increments de temperatura: °C.

Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N1/N2 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N1/N2 Càrrega permanent Faixa 0.940 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N1/N2 Càrrega permanent Faixa 0.752 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N1/N2 V(0°) H1 Faixa 3.625 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N1/N2 V(0°) H1 Faixa 0.498 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N1/N2 V(0°) H1 Faixa 2.085 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N1/N2 V(0°) H2 Faixa 3.625 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N1/N2 V(0°) H2 Faixa 2.085 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N1/N2 V(0°) H2 Faixa 0.498 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N1/N2 V(90°) H1 Faixa 0.166 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N1/N2 V(90°) H1 Faixa 3.249 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N1/N2 V(90°) H1 Faixa 2.550 ‐ 1.000 9.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N1/N2 V(180°) H1 Faixa 1.822 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N1/N2 V(180°) H1 Faixa 0.965 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N1/N2 V(180°) H2 Faixa 1.822 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N1/N2 V(180°) H2 Faixa 0.965 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N1/N2 V(270°) H1 Faixa 1.093 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N1/N2 V(270°) H1 Faixa 1.457 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N3/N4 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N3/N4 Càrrega permanent Faixa 0.940 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N3/N4 Càrrega permanent Faixa 0.752 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N3/N4 V(0°) H1 Faixa 1.822 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N3/N4 V(0°) H1 Faixa 0.965 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N3/N4 V(0°) H2 Faixa 0.965 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N3/N4 V(0°) H2 Faixa 1.822 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N3/N4 V(90°) H1 Faixa 3.249 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N3/N4 V(90°) H1 Faixa 2.550 ‐ 1.000 9.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N3/N4 V(90°) H1 Faixa 0.166 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N3/N4 V(180°) H1 Faixa 2.085 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N3/N4 V(180°) H1 Faixa 3.625 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N3/N4 V(180°) H1 Faixa 0.498 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N3/N4 V(180°) H2 Faixa 3.625 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N3/N4 V(180°) H2 Faixa 2.085 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N3/N4 V(180°) H2 Faixa 0.498 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N3/N4 V(270°) H1 Faixa 1.093 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N3/N4 V(270°) H1 Faixa 1.457 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N2/N67 Càrrega permanent Uniforme 0.219 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N2/N67 Càrrega permanent Triangular Esq. 0.124 ‐ 0.000 7.566 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N2/N67 Càrrega permanent Uniforme 0.897 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N2/N67 V(0°) H1 Faixa 0.446 ‐ 0.000 0.726 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H1 Faixa 0.325 ‐ 0.726 2.583 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H1 Faixa 0.126 ‐ 2.583 4.439 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H1 Faixa 0.075 ‐ 0.000 1.892 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H1 Faixa 0.105 ‐ 1.892 3.783 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H1 Faixa 0.144 ‐ 3.783 4.438 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H1 Triangular Esq. 0.159 ‐ 4.438 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H1 Faixa 0.022 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N2/N67 V(0°) H1 Faixa 4.319 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N2/N67 V(0°) H1 Faixa 1.522 ‐ 2.220 7.566 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N2/N67 V(0°) H2 Faixa 0.446 ‐ 0.000 0.726 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H2 Faixa 0.325 ‐ 0.726 2.583 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H2 Faixa 0.144 ‐ 3.783 4.438 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H2 Triangular Esq. 0.159 ‐ 4.438 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H2 Faixa 0.001 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N2/N67 V(0°) H2 Faixa 0.150 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N2/N67 V(0°) H2 Faixa 0.126 ‐ 2.583 4.439 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H2 Faixa 0.151 ‐ 2.220 7.566 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N2/N67 V(0°) H2 Faixa 0.105 ‐ 1.892 3.783 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(0°) H2 Faixa 0.075 ‐ 0.000 1.892 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(90°) H1 Faixa 2.657 ‐ 0.000 5.549 Globals ‐0.000 ‐0.132 0.991

N2/N67 V(90°) H1 Faixa 2.269 ‐ 5.549 7.566 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N2/N67 V(90°) H1 Triangular Esq. 0.337 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N2/N67 V(90°) H1 Uniforme 0.788 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N2/N67 V(180°) H1 Uniforme 1.597 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N2/N67 V(180°) H1 Triangular Esq. 0.241 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(180°) H2 Triangular Esq. 0.241 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(180°) H2 Uniforme 1.295 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N2/N67 V(270°) H1 Triangular Esq. 0.144 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N2/N67 V(270°) H1 Uniforme 1.673 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N2/N67 N(EI) Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N2/N67 N(R) 1 Uniforme 0.736 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N2/N67 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N67/N5 Càrrega permanent Uniforme 0.219 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N67/N5 Càrrega permanent Triangular Esq. 0.124 ‐ 0.000 7.566 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N67/N5 Càrrega permanent Uniforme 0.897 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N67/N5 V(0°) H1 Triangular Esq. 0.385 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N67/N5 V(0°) H1 Uniforme 1.522 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N67/N5 V(0°) H2 Triangular Esq. 0.385 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N67/N5 V(0°) H2 Uniforme 0.151 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N67/N5 V(90°) H1 Uniforme 2.269 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N67/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.788 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N67/N5 V(90°) H1 Triangular Esq. 0.337 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N67/N5 V(180°) H1 Faixa 0.325 ‐ 5.347 7.566 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N67/N5 V(180°) H1 Faixa 1.597 ‐ 0.000 5.347 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N67/N5 V(180°) H1 Faixa 0.347 ‐ 0.000 0.504 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N67/N5 V(180°) H1 Triangular Esq. 0.359 ‐ 0.504 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N67/N5 V(180°) H1 Faixa 0.016 ‐ 0.000 0.503 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N67/N5 V(180°) H2 Faixa 0.347 ‐ 0.000 0.504 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N67/N5 V(180°) H2 Triangular Esq. 0.359 ‐ 0.504 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N67/N5 V(180°) H2 Faixa 1.295 ‐ 0.000 5.347 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N67/N5 V(180°) H2 Faixa 0.016 ‐ 0.000 0.503 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N67/N5 V(180°) H2 Faixa 1.295 ‐ 5.347 7.566 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N67/N5 V(270°) H1 Triangular Esq. 0.144 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N67/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.673 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N67/N5 N(EI) Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N67/N5 N(R) 1 Uniforme 0.736 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N67/N5 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N4/N73 Càrrega permanent Uniforme 0.219 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N4/N73 Càrrega permanent Triangular Esq. 0.124 ‐ 0.000 7.566 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N4/N73 Càrrega permanent Uniforme 0.897 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N4/N73 V(0°) H1 Triangular Esq. 0.241 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N4/N73 V(0°) H1 Uniforme 1.597 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N4/N73 V(0°) H2 Uniforme 1.295 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N4/N73 V(0°) H2 Triangular Esq. 0.241 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N4/N73 V(90°) H1 Triangular Esq. 0.337 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N4/N73 V(90°) H1 Faixa 2.657 ‐ 0.000 5.549 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N4/N73 V(90°) H1 Faixa 2.269 ‐ 5.549 7.566 Globals 0.000 0.132 0.991

N4/N73 V(90°) H1 Uniforme 0.788 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N4/N73 V(180°) H1 Faixa 0.144 ‐ 3.783 4.438 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N4/N73 V(180°) H1 Triangular Esq. 0.159 ‐ 4.438 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N4/N73 V(180°) H1 Faixa 1.522 ‐ 2.220 7.566 Globals 0.000 0.132 0.991
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N4/N73 V(180°) H1 Faixa 0.446 ‐ 0.000 0.726 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N4/N73 V(180°) H1 Faixa 0.325 ‐ 0.726 2.583 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N4/N73 V(180°) H1 Faixa 0.126 ‐ 2.583 4.439 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N4/N73 V(180°) H1 Faixa 0.022 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N4/N73 V(180°) H1 Faixa 4.319 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N4/N73 V(180°) H1 Faixa 0.105 ‐ 1.892 3.783 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N4/N73 V(180°) H1 Faixa 0.075 ‐ 0.000 1.892 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N4/N73 V(180°) H2 Faixa 0.446 ‐ 0.000 0.726 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N4/N73 V(180°) H2 Faixa 0.126 ‐ 2.583 4.439 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N4/N73 V(180°) H2 Faixa 0.325 ‐ 0.726 2.583 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N4/N73 V(180°) H2 Faixa 0.151 ‐ 2.220 7.566 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N4/N73 V(180°) H2 Triangular Esq. 0.159 ‐ 4.438 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N4/N73 V(180°) H2 Faixa 0.144 ‐ 3.783 4.438 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N4/N73 V(180°) H2 Faixa 0.105 ‐ 1.892 3.783 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N4/N73 V(180°) H2 Faixa 0.075 ‐ 0.000 1.892 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N4/N73 V(180°) H2 Faixa 0.150 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N4/N73 V(180°) H2 Faixa 0.001 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N4/N73 V(270°) H1 Triangular Esq. 0.144 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N4/N73 V(270°) H1 Uniforme 1.673 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N4/N73 N(EI) Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N4/N73 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N4/N73 N(R) 2 Uniforme 0.736 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N73/N5 Càrrega permanent Uniforme 0.219 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N73/N5 Càrrega permanent Triangular Esq. 0.124 ‐ 0.000 7.566 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N73/N5 Càrrega permanent Uniforme 0.897 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N73/N5 V(0°) H1 Faixa 0.347 ‐ 0.000 0.504 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N73/N5 V(0°) H1 Triangular Esq. 0.359 ‐ 0.504 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N73/N5 V(0°) H1 Faixa 0.016 ‐ 0.000 0.503 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N73/N5 V(0°) H1 Faixa 0.325 ‐ 5.347 7.566 Globals 0.000 0.132 0.991

N73/N5 V(0°) H1 Faixa 1.597 ‐ 0.000 5.347 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N73/N5 V(0°) H2 Triangular Esq. 0.359 ‐ 0.504 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N73/N5 V(0°) H2 Faixa 0.347 ‐ 0.000 0.504 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N73/N5 V(0°) H2 Faixa 1.295 ‐ 0.000 5.347 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N73/N5 V(0°) H2 Faixa 1.295 ‐ 5.347 7.566 Globals 0.000 0.132 0.991

N73/N5 V(0°) H2 Faixa 0.016 ‐ 0.000 0.503 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N73/N5 V(90°) H1 Triangular Esq. 0.337 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N73/N5 V(90°) H1 Uniforme 2.269 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N73/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.788 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N73/N5 V(180°) H1 Triangular Esq. 0.385 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N73/N5 V(180°) H1 Uniforme 1.522 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N73/N5 V(180°) H2 Uniforme 0.151 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N73/N5 V(180°) H2 Triangular Esq. 0.385 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N73/N5 V(270°) H1 Triangular Esq. 0.144 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N73/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.673 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N73/N5 N(EI) Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N73/N5 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N73/N5 N(R) 2 Uniforme 0.736 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N6/N7 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N6/N7 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N6/N7 V(0°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N6/N7 V(0°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N6/N7 V(90°) H1 Faixa 1.881 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N6/N7 V(90°) H1 Faixa 3.409 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N6/N7 V(180°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N6/N7 V(180°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N6/N7 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N8/N9 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N8/N9 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N8/N9 V(0°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N8/N9 V(0°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N8/N9 V(90°) H1 Faixa 1.881 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N8/N9 V(90°) H1 Faixa 3.409 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N8/N9 V(180°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N8/N9 V(180°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N8/N9 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N7/N10 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N7/N10 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N7/N10 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N7/N10 V(0°) H1 Faixa 3.655 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 V(0°) H1 Faixa 3.705 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 V(0°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 V(0°) H2 Faixa 0.127 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N7/N10 V(0°) H2 Faixa 0.175 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N7/N10 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N7/N10 V(90°) H1 Faixa 0.596 ‐ 0.000 5.549 Globals ‐0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 V(90°) H1 Faixa 0.509 ‐ 5.549 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 V(90°) H1 Uniforme 3.610 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.046 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 V(180°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 V(180°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N7/N10 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N7/N10 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N7/N10 N(R) 2 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N9/N10 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N9/N10 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N9/N10 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N9/N10 V(0°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N9/N10 V(0°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N9/N10 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N9/N10 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N9/N10 V(90°) H1 Faixa 0.596 ‐ 0.000 5.549 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N9/N10 V(90°) H1 Faixa 0.509 ‐ 5.549 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N9/N10 V(90°) H1 Uniforme 3.610 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N9/N10 V(90°) H1 Uniforme 0.046 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N9/N10 V(180°) H1 Faixa 3.655 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N9/N10 V(180°) H1 Faixa 3.705 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N9/N10 V(180°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N9/N10 V(180°) H2 Faixa 0.127 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N9/N10 V(180°) H2 Faixa 0.175 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N9/N10 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N9/N10 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N9/N10 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N9/N10 N(R) 1 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N9/N10 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N11/N12 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N11/N12 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N11/N12 V(0°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N11/N12 V(0°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N11/N12 V(90°) H1 Faixa 4.663 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N11/N12 V(180°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N11/N12 V(180°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N11/N12 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N13/N14 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N13/N14 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N13/N14 V(0°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N13/N14 V(0°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N13/N14 V(90°) H1 Faixa 4.663 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N13/N14 V(180°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N13/N14 V(180°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N13/N14 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N12/N15 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N12/N15 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N12/N15 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N12/N15 V(0°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N12/N15 V(0°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N12/N15 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N12/N15 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N12/N15 V(90°) H1 Uniforme 1.364 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N12/N15 V(90°) H1 Uniforme 2.184 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 14

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N12/N15 V(180°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N12/N15 V(180°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N12/N15 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N12/N15 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N12/N15 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N12/N15 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N12/N15 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N12/N15 N(R) 2 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N14/N15 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N14/N15 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N14/N15 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N14/N15 V(0°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N14/N15 V(0°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N14/N15 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N14/N15 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N14/N15 V(90°) H1 Uniforme 1.364 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N14/N15 V(90°) H1 Uniforme 2.184 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N14/N15 V(180°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N14/N15 V(180°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N14/N15 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N14/N15 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N14/N15 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N14/N15 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N14/N15 N(R) 1 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N14/N15 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N16/N17 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N16/N17 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N16/N17 V(0°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N16/N17 V(0°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N16/N17 V(90°) H1 Faixa 4.404 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N16/N17 V(90°) H1 Faixa 0.162 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N16/N17 V(180°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N16/N17 V(180°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N16/N17 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N18/N19 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N18/N19 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N18/N19 V(0°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N18/N19 V(0°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N18/N19 V(90°) H1 Faixa 4.404 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N18/N19 V(90°) H1 Faixa 0.162 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N18/N19 V(180°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N18/N19 V(180°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N18/N19 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N17/N20 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N17/N20 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N17/N20 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N17/N20 V(0°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N17/N20 V(0°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N17/N20 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N17/N20 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N17/N20 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N17/N20 V(180°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N17/N20 V(180°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N17/N20 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N17/N20 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N17/N20 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N17/N20 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N17/N20 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N17/N20 N(R) 2 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N19/N20 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N19/N20 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N19/N20 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N19/N20 V(0°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N19/N20 V(0°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N19/N20 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N19/N20 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N19/N20 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N19/N20 V(180°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N19/N20 V(180°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N19/N20 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N19/N20 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N19/N20 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N19/N20 N(R) 1 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N19/N20 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N21/N22 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N21/N22 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N21/N22 V(0°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N21/N22 V(0°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N21/N22 V(90°) H1 Faixa 1.036 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N21/N22 V(90°) H1 Faixa 2.267 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N21/N22 V(180°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N21/N22 V(180°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N21/N22 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N23/N24 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N23/N24 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N23/N24 V(0°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N23/N24 V(0°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N23/N24 V(90°) H1 Faixa 1.036 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N23/N24 V(90°) H1 Faixa 2.267 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N23/N24 V(180°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N23/N24 V(180°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N23/N24 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N22/N25 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N22/N25 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N22/N25 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N22/N25 V(0°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N22/N25 V(0°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N22/N25 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N22/N25 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N22/N25 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N22/N25 V(180°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N22/N25 V(180°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N22/N25 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N22/N25 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N22/N25 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N22/N25 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N22/N25 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N22/N25 N(R) 2 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N24/N25 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N24/N25 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N24/N25 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N24/N25 V(0°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N24/N25 V(0°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N24/N25 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N24/N25 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N24/N25 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N24/N25 V(180°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N24/N25 V(180°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N24/N25 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N24/N25 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N24/N25 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N24/N25 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N24/N25 N(R) 1 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N24/N25 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N26/N27 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N26/N27 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N26/N27 V(0°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N26/N27 V(0°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N26/N27 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N26/N27 V(180°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N26/N27 V(180°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N26/N27 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N28/N29 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N28/N29 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N28/N29 V(0°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N28/N29 V(0°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N28/N29 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N28/N29 V(180°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N28/N29 V(180°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N28/N29 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N27/N30 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N27/N30 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N27/N30 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N27/N30 V(0°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N27/N30 V(0°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N27/N30 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N27/N30 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N27/N30 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N27/N30 V(180°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N27/N30 V(180°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N27/N30 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N27/N30 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N27/N30 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N27/N30 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N27/N30 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N27/N30 N(R) 2 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N29/N30 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N29/N30 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N29/N30 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N29/N30 V(0°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N29/N30 V(0°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N29/N30 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N29/N30 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N29/N30 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N29/N30 V(180°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N29/N30 V(180°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N29/N30 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N29/N30 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N29/N30 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N29/N30 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N29/N30 N(R) 1 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N29/N30 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N31/N32 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N31/N32 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N31/N32 V(0°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N31/N32 V(0°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N31/N32 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N31/N32 V(180°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N31/N32 V(180°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N31/N32 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N33/N34 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N33/N34 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N33/N34 V(0°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N33/N34 V(0°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N33/N34 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N33/N34 V(180°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N33/N34 V(180°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N33/N34 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N32/N35 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N32/N35 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N32/N35 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N32/N35 V(0°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N32/N35 V(0°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N32/N35 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N32/N35 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N32/N35 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N32/N35 V(180°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N32/N35 V(180°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N32/N35 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N32/N35 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N32/N35 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N32/N35 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N32/N35 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N32/N35 N(R) 2 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N34/N35 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N34/N35 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N34/N35 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N34/N35 V(0°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N34/N35 V(0°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N34/N35 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N34/N35 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N34/N35 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N34/N35 V(180°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N34/N35 V(180°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N34/N35 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N34/N35 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N34/N35 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N34/N35 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N34/N35 N(R) 1 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
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(m)

Eixos X Y Z

N34/N35 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N36/N37 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N36/N37 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N36/N37 V(0°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N36/N37 V(0°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N36/N37 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N36/N37 V(180°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N36/N37 V(180°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N36/N37 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N38/N39 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N38/N39 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N38/N39 V(0°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N38/N39 V(0°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N38/N39 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N38/N39 V(180°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N38/N39 V(180°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N38/N39 V(270°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N37/N40 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N37/N40 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N37/N40 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N37/N40 V(0°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N37/N40 V(0°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N37/N40 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N37/N40 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N37/N40 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N37/N40 V(180°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N37/N40 V(180°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N37/N40 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N37/N40 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N37/N40 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N37/N40 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N37/N40 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N37/N40 N(R) 2 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N39/N40 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N39/N40 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N39/N40 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N39/N40 V(0°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N39/N40 V(0°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N39/N40 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N39/N40 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N39/N40 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N39/N40 V(180°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N39/N40 V(180°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N39/N40 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
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(m)

Eixos X Y Z

N39/N40 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N39/N40 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N39/N40 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N39/N40 N(R) 1 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N39/N40 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N41/N42 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N41/N42 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N41/N42 V(0°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N41/N42 V(0°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N41/N42 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N41/N42 V(180°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N41/N42 V(180°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N41/N42 V(270°) H1 Faixa 1.036 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N41/N42 V(270°) H1 Faixa 2.267 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N43/N44 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N43/N44 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N43/N44 V(0°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N43/N44 V(0°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N43/N44 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N43/N44 V(180°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N43/N44 V(180°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N43/N44 V(270°) H1 Faixa 1.036 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N43/N44 V(270°) H1 Faixa 2.267 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N42/N45 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N42/N45 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N42/N45 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N42/N45 V(0°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N42/N45 V(0°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N42/N45 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N42/N45 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N42/N45 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N42/N45 V(180°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N42/N45 V(180°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N42/N45 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N42/N45 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N42/N45 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N42/N45 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N42/N45 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N42/N45 N(R) 2 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N44/N45 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N44/N45 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N44/N45 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N44/N45 V(0°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N44/N45 V(0°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
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Eixos X Y Z

N44/N45 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N44/N45 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N44/N45 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N44/N45 V(180°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N44/N45 V(180°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N44/N45 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N44/N45 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N44/N45 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N44/N45 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N44/N45 N(R) 1 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N44/N45 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N46/N47 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N46/N47 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N46/N47 V(0°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N46/N47 V(0°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N46/N47 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N46/N47 V(180°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N46/N47 V(180°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N46/N47 V(270°) H1 Faixa 4.404 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N46/N47 V(270°) H1 Faixa 0.162 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N48/N49 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N48/N49 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N48/N49 V(0°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N48/N49 V(0°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N48/N49 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N48/N49 V(180°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N48/N49 V(180°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N48/N49 V(270°) H1 Faixa 4.404 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N48/N49 V(270°) H1 Faixa 0.162 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N47/N50 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N47/N50 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N47/N50 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N47/N50 V(0°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N47/N50 V(0°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N47/N50 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N47/N50 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N47/N50 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N47/N50 V(180°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N47/N50 V(180°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N47/N50 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N47/N50 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N47/N50 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N47/N50 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N47/N50 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N47/N50 N(R) 2 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N49/N50 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N49/N50 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N49/N50 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N49/N50 V(0°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N49/N50 V(0°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N49/N50 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N49/N50 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N49/N50 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N49/N50 V(180°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N49/N50 V(180°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N49/N50 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N49/N50 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N49/N50 V(270°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N49/N50 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N49/N50 N(R) 1 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N49/N50 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N51/N52 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N51/N52 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N51/N52 V(0°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N51/N52 V(0°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N51/N52 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N51/N52 V(180°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N51/N52 V(180°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N51/N52 V(270°) H1 Faixa 4.663 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N53/N54 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N53/N54 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N53/N54 V(0°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N53/N54 V(0°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N53/N54 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N53/N54 V(180°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N53/N54 V(180°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N53/N54 V(270°) H1 Faixa 4.663 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N52/N55 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N52/N55 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N52/N55 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N52/N55 V(0°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N52/N55 V(0°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N52/N55 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N52/N55 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N52/N55 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N52/N55 V(180°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N52/N55 V(180°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N52/N55 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N52/N55 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N52/N55 V(270°) H1 Uniforme 1.364 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N52/N55 V(270°) H1 Uniforme 2.184 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N52/N55 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N52/N55 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N52/N55 N(R) 2 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N54/N55 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N54/N55 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N54/N55 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N54/N55 V(0°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N54/N55 V(0°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N54/N55 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N54/N55 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N54/N55 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N54/N55 V(180°) H1 Faixa 6.390 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N54/N55 V(180°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N54/N55 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N54/N55 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N54/N55 V(270°) H1 Uniforme 1.364 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N54/N55 V(270°) H1 Uniforme 2.184 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N54/N55 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N54/N55 N(R) 1 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N54/N55 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N56/N82 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N56/N82 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N56/N82 V(0°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N56/N82 V(0°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N56/N82 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N56/N82 V(180°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N56/N82 V(180°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N56/N82 V(270°) H1 Faixa 1.881 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N56/N82 V(270°) H1 Faixa 3.409 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N82/N57 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N82/N57 Càrrega permanent Uniforme 1.504 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N82/N57 V(0°) H1 Uniforme 4.171 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N82/N57 V(0°) H2 Uniforme 4.171 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N82/N57 V(90°) H1 Uniforme 2.914 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N82/N57 V(180°) H1 Uniforme 1.930 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N82/N57 V(180°) H2 Uniforme 1.930 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N82/N57 V(270°) H1 Uniforme 1.881 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N82/N57 V(270°) H1 Uniforme 3.409 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N58/N83 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N58/N83 Càrrega permanent Faixa 1.504 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N58/N83 V(0°) H1 Faixa 1.930 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N58/N83 V(0°) H2 Faixa 1.930 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N58/N83 V(90°) H1 Faixa 2.914 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N58/N83 V(180°) H1 Faixa 4.171 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N58/N83 V(180°) H2 Faixa 4.171 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N58/N83 V(270°) H1 Faixa 1.881 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N58/N83 V(270°) H1 Faixa 3.409 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N83/N59 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N83/N59 Càrrega permanent Uniforme 1.504 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N83/N59 V(0°) H1 Uniforme 1.930 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N83/N59 V(0°) H2 Uniforme 1.930 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N83/N59 V(90°) H1 Uniforme 2.914 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N83/N59 V(180°) H1 Uniforme 4.171 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N83/N59 V(180°) H2 Uniforme 4.171 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N83/N59 V(270°) H1 Uniforme 1.881 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N83/N59 V(270°) H1 Uniforme 3.409 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N57/N60 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N57/N60 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N57/N60 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N57/N60 V(0°) H1 Faixa 3.655 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 V(0°) H1 Faixa 3.705 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 V(0°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 V(0°) H2 Faixa 0.127 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N57/N60 V(0°) H2 Faixa 0.175 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N57/N60 V(0°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N57/N60 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 V(180°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 V(180°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 V(180°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 V(270°) H1 Faixa 0.596 ‐ 0.000 5.549 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 V(270°) H1 Faixa 0.509 ‐ 5.549 15.133 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 V(270°) H1 Uniforme 3.610 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 V(270°) H1 Uniforme 0.046 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N57/N60 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N57/N60 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N57/N60 N(R) 2 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N59/N60 Càrrega permanent Trapezoidal 1.085 0.838 0.000 3.026 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N59/N60 Càrrega permanent Faixa 0.651 ‐ 3.027 15.133 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N59/N60 Càrrega permanent Uniforme 1.794 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N59/N60 V(0°) H1 Faixa 0.649 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N59/N60 V(0°) H1 Faixa 3.195 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N59/N60 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 12.914 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N59/N60 V(0°) H2 Faixa 2.590 ‐ 0.000 12.914 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N59/N60 V(90°) H1 Uniforme 3.346 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N59/N60 V(180°) H1 Faixa 3.655 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N59/N60 V(180°) H1 Faixa 3.705 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N59/N60 V(180°) H1 Faixa 3.044 ‐ 2.220 15.133 Globals 0.000 0.132 0.991

N59/N60 V(180°) H2 Faixa 0.127 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N59/N60 V(180°) H2 Faixa 0.175 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N59/N60 V(180°) H2 Faixa 0.302 ‐ 2.220 15.133 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N59/N60 V(270°) H1 Faixa 0.596 ‐ 0.000 5.549 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N59/N60 V(270°) H1 Faixa 0.509 ‐ 5.549 15.133 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N59/N60 V(270°) H1 Uniforme 3.610 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N59/N60 V(270°) H1 Uniforme 0.046 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N59/N60 N(EI) Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N59/N60 N(R) 1 Uniforme 2.944 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N59/N60 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N61/N84 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N61/N84 Càrrega permanent Faixa 0.940 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N61/N84 Càrrega permanent Faixa 0.752 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N61/N84 V(0°) H1 Faixa 3.625 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N61/N84 V(0°) H1 Faixa 0.498 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N61/N84 V(0°) H1 Faixa 2.085 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N61/N84 V(0°) H2 Faixa 0.498 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N61/N84 V(0°) H2 Faixa 3.625 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N61/N84 V(0°) H2 Faixa 2.085 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N61/N84 V(90°) H1 Faixa 1.457 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N61/N84 V(90°) H1 Faixa 1.093 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N61/N84 V(180°) H1 Faixa 1.822 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N61/N84 V(180°) H1 Faixa 0.965 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N61/N84 V(180°) H2 Faixa 1.822 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N61/N84 V(180°) H2 Faixa 0.965 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N61/N84 V(270°) H1 Faixa 2.550 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N61/N84 V(270°) H1 Faixa 3.249 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N61/N84 V(270°) H1 Faixa 0.166 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N84/N62 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N84/N62 Càrrega permanent Uniforme 0.940 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N84/N62 Càrrega permanent Uniforme 0.752 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N84/N62 V(0°) H1 Uniforme 3.625 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N84/N62 V(0°) H1 Uniforme 0.498 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N84/N62 V(0°) H1 Uniforme 2.085 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N84/N62 V(0°) H2 Uniforme 0.498 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N84/N62 V(0°) H2 Uniforme 3.625 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N84/N62 V(0°) H2 Uniforme 2.085 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N84/N62 V(90°) H1 Uniforme 1.457 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N84/N62 V(90°) H1 Uniforme 1.093 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N84/N62 V(180°) H1 Uniforme 1.822 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N84/N62 V(180°) H1 Uniforme 0.965 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N84/N62 V(180°) H2 Uniforme 1.822 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N84/N62 V(180°) H2 Uniforme 0.965 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N84/N62 V(270°) H1 Uniforme 2.550 ‐ ‐ ‐ Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N84/N62 V(270°) H1 Uniforme 3.249 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N84/N62 V(270°) H1 Uniforme 0.166 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N63/N88 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N63/N88 Càrrega permanent Faixa 0.940 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N63/N88 Càrrega permanent Faixa 0.752 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N63/N88 V(0°) H1 Faixa 1.822 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N63/N88 V(0°) H1 Faixa 0.965 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N63/N88 V(0°) H2 Faixa 0.965 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N63/N88 V(0°) H2 Faixa 1.822 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N63/N88 V(90°) H1 Faixa 1.093 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N63/N88 V(90°) H1 Faixa 1.457 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N63/N88 V(180°) H1 Faixa 2.085 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N63/N88 V(180°) H1 Faixa 3.625 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N63/N88 V(180°) H1 Faixa 0.498 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N63/N88 V(180°) H2 Faixa 3.625 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N63/N88 V(180°) H2 Faixa 2.085 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N63/N88 V(180°) H2 Faixa 0.498 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N63/N88 V(270°) H1 Faixa 2.550 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N63/N88 V(270°) H1 Faixa 3.249 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N63/N88 V(270°) H1 Faixa 0.166 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N88/N64 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N88/N64 Càrrega permanent Uniforme 0.940 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N88/N64 Càrrega permanent Uniforme 0.752 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N88/N64 V(0°) H1 Uniforme 1.822 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N88/N64 V(0°) H1 Uniforme 0.965 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N88/N64 V(0°) H2 Uniforme 0.965 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N88/N64 V(0°) H2 Uniforme 1.822 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N88/N64 V(90°) H1 Uniforme 1.093 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N88/N64 V(90°) H1 Uniforme 1.457 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N88/N64 V(180°) H1 Uniforme 2.085 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N88/N64 V(180°) H1 Uniforme 3.625 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N88/N64 V(180°) H1 Uniforme 0.498 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N88/N64 V(180°) H2 Uniforme 3.625 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N88/N64 V(180°) H2 Uniforme 2.085 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐1.000 0.000

N88/N64 V(180°) H2 Uniforme 0.498 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N88/N64 V(270°) H1 Uniforme 2.550 ‐ ‐ ‐ Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N88/N64 V(270°) H1 Uniforme 3.249 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N88/N64 V(270°) H1 Uniforme 0.166 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 1.000 ‐0.000

N62/N69 Càrrega permanent Uniforme 0.219 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N62/N69 Càrrega permanent Triangular Esq. 0.124 ‐ 0.000 7.566 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N62/N69 Càrrega permanent Uniforme 0.897 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N62/N69 V(0°) H1 Faixa 0.446 ‐ 0.000 0.726 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H1 Faixa 0.325 ‐ 0.726 2.583 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H1 Faixa 0.126 ‐ 2.583 4.439 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H1 Faixa 0.075 ‐ 0.000 1.892 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H1 Faixa 0.105 ‐ 1.892 3.783 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H1 Faixa 0.144 ‐ 3.783 4.438 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H1 Triangular Esq. 0.159 ‐ 4.438 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H1 Faixa 1.522 ‐ 2.220 7.566 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N62/N69 V(0°) H1 Faixa 0.022 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N62/N69 V(0°) H1 Faixa 4.319 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N62/N69 V(0°) H2 Faixa 0.075 ‐ 0.000 1.892 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H2 Faixa 0.105 ‐ 1.892 3.783 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H2 Faixa 0.144 ‐ 3.783 4.438 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H2 Triangular Esq. 0.159 ‐ 4.438 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H2 Faixa 0.446 ‐ 0.000 0.726 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H2 Faixa 0.151 ‐ 2.220 7.566 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N62/N69 V(0°) H2 Faixa 0.001 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N62/N69 V(0°) H2 Faixa 0.150 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N62/N69 V(0°) H2 Faixa 0.126 ‐ 2.583 4.439 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(0°) H2 Faixa 0.325 ‐ 0.726 2.583 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(90°) H1 Triangular Esq. 0.144 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(90°) H1 Uniforme 1.673 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N62/N69 V(180°) H1 Uniforme 1.597 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N62/N69 V(180°) H1 Triangular Esq. 0.241 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(180°) H2 Uniforme 1.295 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N62/N69 V(180°) H2 Triangular Esq. 0.241 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N62/N69 V(270°) H1 Triangular Esq. 0.337 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N62/N69 V(270°) H1 Faixa 2.657 ‐ 0.000 5.549 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N62/N69 V(270°) H1 Faixa 2.269 ‐ 5.549 7.566 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N62/N69 V(270°) H1 Uniforme 0.788 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N62/N69 N(EI) Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N62/N69 N(R) 1 Uniforme 0.736 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N62/N69 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N69/N65 Càrrega permanent Uniforme 0.219 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N69/N65 Càrrega permanent Triangular Esq. 0.124 ‐ 0.000 7.566 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N69/N65 Càrrega permanent Uniforme 0.897 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N69/N65 V(0°) H1 Triangular Esq. 0.385 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N69/N65 V(0°) H1 Uniforme 1.522 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N69/N65 V(0°) H2 Triangular Esq. 0.385 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N69/N65 V(0°) H2 Uniforme 0.151 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 ‐0.991

N69/N65 V(90°) H1 Uniforme 1.673 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N69/N65 V(90°) H1 Triangular Esq. 0.144 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N69/N65 V(180°) H1 Faixa 0.325 ‐ 5.347 7.566 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N69/N65 V(180°) H1 Faixa 1.597 ‐ 0.000 5.347 Globals 0.000 ‐0.132 0.991
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N69/N65 V(180°) H1 Faixa 0.347 ‐ 0.000 0.504 Globals 1.000 0.000 0.000

N69/N65 V(180°) H1 Triangular Esq. 0.359 ‐ 0.504 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N69/N65 V(180°) H1 Faixa 0.016 ‐ 0.000 0.503 Globals 1.000 0.000 0.000

N69/N65 V(180°) H2 Faixa 0.347 ‐ 0.000 0.504 Globals 1.000 0.000 0.000

N69/N65 V(180°) H2 Triangular Esq. 0.359 ‐ 0.504 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N69/N65 V(180°) H2 Faixa 1.295 ‐ 0.000 5.347 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N69/N65 V(180°) H2 Faixa 0.016 ‐ 0.000 0.503 Globals 1.000 0.000 0.000

N69/N65 V(180°) H2 Faixa 1.295 ‐ 5.347 7.566 Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N69/N65 V(270°) H1 Triangular Esq. 0.337 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N69/N65 V(270°) H1 Uniforme 2.269 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N69/N65 V(270°) H1 Uniforme 0.788 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 ‐0.132 0.991

N69/N65 N(EI) Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N69/N65 N(R) 1 Uniforme 0.736 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N69/N65 N(R) 2 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N64/N75 Càrrega permanent Uniforme 0.219 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N64/N75 Càrrega permanent Triangular Esq. 0.124 ‐ 0.000 7.566 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N64/N75 Càrrega permanent Uniforme 0.897 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N64/N75 V(0°) H1 Triangular Esq. 0.241 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N64/N75 V(0°) H1 Uniforme 1.597 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N64/N75 V(0°) H2 Uniforme 1.295 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N64/N75 V(0°) H2 Triangular Esq. 0.241 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N64/N75 V(90°) H1 Triangular Esq. 0.144 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N64/N75 V(90°) H1 Uniforme 1.673 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N64/N75 V(180°) H1 Faixa 0.075 ‐ 0.000 1.892 Globals 1.000 0.000 0.000

N64/N75 V(180°) H1 Faixa 0.105 ‐ 1.892 3.783 Globals 1.000 0.000 0.000

N64/N75 V(180°) H1 Faixa 0.144 ‐ 3.783 4.438 Globals 1.000 0.000 0.000

N64/N75 V(180°) H1 Triangular Esq. 0.159 ‐ 4.438 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N64/N75 V(180°) H1 Faixa 0.446 ‐ 0.000 0.726 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N64/N75 V(180°) H1 Faixa 0.325 ‐ 0.726 2.583 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N64/N75 V(180°) H1 Faixa 0.126 ‐ 2.583 4.439 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N64/N75 V(180°) H1 Faixa 1.522 ‐ 2.220 7.566 Globals 0.000 0.132 0.991

N64/N75 V(180°) H1 Faixa 0.022 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N64/N75 V(180°) H1 Faixa 4.319 ‐ 0.000 2.220 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N64/N75 V(180°) H2 Faixa 0.126 ‐ 2.583 4.439 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N64/N75 V(180°) H2 Faixa 0.325 ‐ 0.726 2.583 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N64/N75 V(180°) H2 Faixa 0.446 ‐ 0.000 0.726 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N64/N75 V(180°) H2 Faixa 0.151 ‐ 2.220 7.566 Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N64/N75 V(180°) H2 Triangular Esq. 0.159 ‐ 4.438 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N64/N75 V(180°) H2 Faixa 0.144 ‐ 3.783 4.438 Globals 1.000 0.000 0.000

N64/N75 V(180°) H2 Faixa 0.105 ‐ 1.892 3.783 Globals 1.000 0.000 0.000

N64/N75 V(180°) H2 Faixa 0.075 ‐ 0.000 1.892 Globals 1.000 0.000 0.000

N64/N75 V(180°) H2 Faixa 0.150 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N64/N75 V(180°) H2 Faixa 0.001 ‐ 0.000 2.220 Globals 0.000 ‐0.132 ‐0.991

N64/N75 V(270°) H1 Triangular Esq. 0.337 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N64/N75 V(270°) H1 Faixa 2.657 ‐ 0.000 5.549 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N64/N75 V(270°) H1 Faixa 2.269 ‐ 5.549 7.566 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N64/N75 V(270°) H1 Uniforme 0.788 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N64/N75 N(EI) Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N64/N75 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N64/N75 N(R) 2 Uniforme 0.736 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N75/N65 Càrrega permanent Uniforme 0.219 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N75/N65 Càrrega permanent Triangular Esq. 0.124 ‐ 0.000 7.566 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N75/N65 Càrrega permanent Uniforme 0.897 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N75/N65 V(0°) H1 Faixa 0.347 ‐ 0.000 0.504 Globals 1.000 0.000 0.000

N75/N65 V(0°) H1 Triangular Esq. 0.359 ‐ 0.504 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N75/N65 V(0°) H1 Faixa 0.016 ‐ 0.000 0.503 Globals 1.000 0.000 0.000

N75/N65 V(0°) H1 Faixa 0.325 ‐ 5.347 7.566 Globals 0.000 0.132 0.991

N75/N65 V(0°) H1 Faixa 1.597 ‐ 0.000 5.347 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N75/N65 V(0°) H2 Faixa 0.016 ‐ 0.000 0.503 Globals 1.000 0.000 0.000

N75/N65 V(0°) H2 Faixa 1.295 ‐ 0.000 5.347 Globals ‐0.000 0.132 0.991

N75/N65 V(0°) H2 Faixa 0.347 ‐ 0.000 0.504 Globals 1.000 0.000 0.000

N75/N65 V(0°) H2 Faixa 1.295 ‐ 5.347 7.566 Globals 0.000 0.132 0.991

N75/N65 V(0°) H2 Triangular Esq. 0.359 ‐ 0.504 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N75/N65 V(90°) H1 Triangular Esq. 0.144 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N75/N65 V(90°) H1 Uniforme 1.673 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N75/N65 V(180°) H1 Uniforme 1.522 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N75/N65 V(180°) H1 Triangular Esq. 0.385 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N75/N65 V(180°) H2 Triangular Esq. 0.385 ‐ 0.000 7.566 Globals 1.000 0.000 0.000

N75/N65 V(180°) H2 Uniforme 0.151 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 ‐0.132 ‐0.991

N75/N65 V(270°) H1 Triangular Esq. 0.337 ‐ 0.000 7.566 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N75/N65 V(270°) H1 Uniforme 2.269 ‐ ‐ ‐ Globals ‐0.000 0.132 0.991

N75/N65 V(270°) H1 Uniforme 0.788 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.132 0.991

N75/N65 N(EI) Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N75/N65 N(R) 1 Uniforme 1.472 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N75/N65 N(R) 2 Uniforme 0.736 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N66/N67 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N66/N67 Càrrega permanent Faixa 1.880 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N66/N67 Càrrega permanent Trapezoidal 1.880 0.940 9.000 10.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N66/N67 V(0°) H1 Faixa 1.505 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H1 Faixa 1.332 ‐ 9.000 9.096 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H1 Faixa 0.758 ‐ 9.096 9.341 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H1 Faixa 0.123 ‐ 9.341 9.587 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H1 Faixa 4.826 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H1 Faixa 4.755 ‐ 9.000 9.250 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H1 Faixa 4.527 ‐ 9.250 9.500 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H1 Faixa 4.234 ‐ 9.500 9.587 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H1 Trapezoidal 4.120 2.914 9.587 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H2 Faixa 1.505 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N66/N67 V(0°) H2 Faixa 1.332 ‐ 9.000 9.096 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H2 Faixa 0.758 ‐ 9.096 9.341 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H2 Faixa 0.123 ‐ 9.341 9.587 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H2 Faixa 4.826 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H2 Faixa 4.755 ‐ 9.000 9.250 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H2 Faixa 4.527 ‐ 9.250 9.500 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H2 Faixa 4.234 ‐ 9.500 9.587 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(0°) H2 Trapezoidal 4.120 2.914 9.587 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(90°) H1 Faixa 5.100 ‐ 1.000 9.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N66/N67 V(90°) H1 Trapezoidal 5.100 2.550 9.000 10.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N66/N67 V(180°) H1 Faixa 2.539 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(180°) H1 Faixa 2.056 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(180°) H1 Trapezoidal 2.056 0.235 9.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(180°) H2 Faixa 2.539 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(180°) H2 Faixa 2.056 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(180°) H2 Trapezoidal 2.056 0.235 9.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(270°) H1 Faixa 2.186 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N66/N67 V(270°) H1 Trapezoidal 2.186 1.093 9.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N68/N85 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N68/N85 Càrrega permanent Faixa 1.880 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N68/N85 V(0°) H1 Faixa 1.505 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N68/N85 V(0°) H1 Faixa 4.826 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N68/N85 V(0°) H2 Faixa 1.505 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N68/N85 V(0°) H2 Faixa 4.826 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N68/N85 V(90°) H1 Faixa 2.186 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N68/N85 V(180°) H1 Faixa 2.539 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N68/N85 V(180°) H1 Faixa 2.056 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N68/N85 V(180°) H2 Faixa 2.539 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N68/N85 V(180°) H2 Faixa 2.056 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N68/N85 V(270°) H1 Faixa 5.100 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N85/N69 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N85/N69 Càrrega permanent Faixa 1.880 ‐ 0.000 5.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N85/N69 Càrrega permanent Trapezoidal 1.880 0.940 5.000 6.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N85/N69 V(0°) H1 Faixa 1.505 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H1 Faixa 1.332 ‐ 5.000 5.096 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H1 Faixa 0.758 ‐ 5.096 5.341 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H1 Faixa 0.123 ‐ 5.341 5.587 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H1 Faixa 4.826 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H1 Faixa 4.755 ‐ 5.000 5.250 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H1 Faixa 4.527 ‐ 5.250 5.500 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H1 Faixa 4.234 ‐ 5.500 5.587 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H1 Trapezoidal 4.120 2.914 5.587 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H2 Faixa 1.505 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H2 Faixa 1.332 ‐ 5.000 5.096 Globals 1.000 0.000 0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N85/N69 V(0°) H2 Faixa 0.758 ‐ 5.096 5.341 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H2 Faixa 0.123 ‐ 5.341 5.587 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H2 Faixa 4.826 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H2 Faixa 4.755 ‐ 5.000 5.250 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H2 Faixa 4.527 ‐ 5.250 5.500 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H2 Faixa 4.234 ‐ 5.500 5.587 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(0°) H2 Trapezoidal 4.120 2.914 5.587 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(90°) H1 Faixa 2.186 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(90°) H1 Trapezoidal 2.186 1.093 5.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(180°) H1 Uniforme 2.539 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(180°) H1 Faixa 2.056 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(180°) H1 Trapezoidal 2.056 0.235 5.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(180°) H2 Uniforme 2.539 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(180°) H2 Faixa 2.056 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(180°) H2 Trapezoidal 2.056 0.235 5.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N85/N69 V(270°) H1 Faixa 5.100 ‐ 0.000 5.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N85/N69 V(270°) H1 Trapezoidal 5.100 2.550 5.000 6.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N70/N5 Càrrega permanent Faixa 1.880 ‐ 1.000 10.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N70/N5 Càrrega permanent Triangular Esq. 1.880 ‐ 10.000 11.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N70/N5 V(0°) H1 Faixa 5.816 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(0°) H1 Faixa 5.631 ‐ 10.000 10.067 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(0°) H1 Triangular Esq. 5.440 ‐ 10.067 11.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(0°) H1 Faixa 0.008 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(0°) H1 Faixa 0.002 ‐ 10.000 10.067 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(0°) H2 Faixa 5.816 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(0°) H2 Faixa 5.631 ‐ 10.000 10.067 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(0°) H2 Triangular Esq. 5.440 ‐ 10.067 11.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(0°) H2 Faixa 0.008 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(0°) H2 Faixa 0.002 ‐ 10.000 10.067 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(90°) H1 Faixa 5.100 ‐ 1.000 10.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N70/N5 V(90°) H1 Triangular Esq. 5.100 ‐ 10.000 11.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N70/N5 V(180°) H1 Faixa 5.816 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(180°) H1 Faixa 5.631 ‐ 10.000 10.067 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(180°) H1 Triangular Esq. 5.440 ‐ 10.067 11.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(180°) H1 Faixa 0.008 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(180°) H1 Faixa 0.002 ‐ 10.000 10.067 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(180°) H2 Faixa 5.816 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(180°) H2 Faixa 5.631 ‐ 10.000 10.067 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(180°) H2 Triangular Esq. 5.440 ‐ 10.067 11.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(180°) H2 Faixa 0.008 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(180°) H2 Faixa 0.002 ‐ 10.000 10.067 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(270°) H1 Faixa 2.186 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N70/N5 V(270°) H1 Triangular Esq. 2.186 ‐ 10.000 11.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N71/N86 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N71/N86 Càrrega permanent Faixa 1.880 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N71/N86 V(0°) H1 Faixa 5.816 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N71/N86 V(0°) H1 Faixa 0.008 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N71/N86 V(0°) H2 Faixa 5.816 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N71/N86 V(0°) H2 Faixa 0.008 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N71/N86 V(90°) H1 Faixa 2.186 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N71/N86 V(180°) H1 Faixa 5.816 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N71/N86 V(180°) H1 Faixa 0.008 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N71/N86 V(180°) H2 Faixa 5.816 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N71/N86 V(180°) H2 Faixa 0.008 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N71/N86 V(270°) H1 Faixa 5.100 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N86/N65 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N86/N65 Càrrega permanent Faixa 1.880 ‐ 0.000 6.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N86/N65 Càrrega permanent Triangular Esq. 1.880 ‐ 6.000 7.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N86/N65 V(0°) H1 Faixa 5.816 ‐ 0.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(0°) H1 Faixa 5.631 ‐ 6.000 6.067 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(0°) H1 Triangular Esq. 5.440 ‐ 6.067 7.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(0°) H1 Faixa 0.008 ‐ 0.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(0°) H1 Faixa 0.002 ‐ 6.000 6.067 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(0°) H2 Faixa 5.816 ‐ 0.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(0°) H2 Faixa 5.631 ‐ 6.000 6.067 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(0°) H2 Triangular Esq. 5.440 ‐ 6.067 7.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(0°) H2 Faixa 0.008 ‐ 0.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(0°) H2 Faixa 0.002 ‐ 6.000 6.067 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(90°) H1 Faixa 2.186 ‐ 0.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(90°) H1 Triangular Esq. 2.186 ‐ 6.000 7.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(180°) H1 Faixa 5.816 ‐ 0.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(180°) H1 Faixa 5.631 ‐ 6.000 6.067 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(180°) H1 Triangular Esq. 5.440 ‐ 6.067 7.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(180°) H1 Faixa 0.008 ‐ 0.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(180°) H1 Faixa 0.002 ‐ 6.000 6.067 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(180°) H2 Faixa 5.816 ‐ 0.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(180°) H2 Faixa 5.631 ‐ 6.000 6.067 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(180°) H2 Triangular Esq. 5.440 ‐ 6.067 7.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(180°) H2 Faixa 0.008 ‐ 0.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(180°) H2 Faixa 0.002 ‐ 6.000 6.067 Globals 1.000 0.000 0.000

N86/N65 V(270°) H1 Faixa 5.100 ‐ 0.000 6.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N86/N65 V(270°) H1 Triangular Esq. 5.100 ‐ 6.000 7.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N72/N73 Càrrega permanent Faixa 1.880 ‐ 1.000 9.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N72/N73 Càrrega permanent Trapezoidal 1.880 0.940 9.000 10.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N72/N73 V(0°) H1 Faixa 2.539 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(0°) H1 Faixa 2.056 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N72/N73 V(0°) H1 Trapezoidal 2.056 0.235 9.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(0°) H2 Faixa 2.539 ‐ 1.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(0°) H2 Faixa 2.056 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(0°) H2 Trapezoidal 2.056 0.235 9.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(90°) H1 Faixa 5.100 ‐ 1.000 9.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N72/N73 V(90°) H1 Trapezoidal 5.100 2.550 9.000 10.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N72/N73 V(180°) H1 Faixa 1.505 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N72/N73 V(180°) H1 Faixa 1.332 ‐ 9.000 9.096 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N72/N73 V(180°) H1 Faixa 0.758 ‐ 9.096 9.341 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N72/N73 V(180°) H1 Faixa 0.123 ‐ 9.341 9.587 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N72/N73 V(180°) H1 Faixa 4.826 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(180°) H1 Faixa 4.755 ‐ 9.000 9.250 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(180°) H1 Faixa 4.527 ‐ 9.250 9.500 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(180°) H1 Faixa 4.234 ‐ 9.500 9.587 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(180°) H1 Trapezoidal 4.120 2.914 9.587 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(180°) H2 Faixa 1.505 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N72/N73 V(180°) H2 Faixa 1.332 ‐ 9.000 9.096 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N72/N73 V(180°) H2 Faixa 0.758 ‐ 9.096 9.341 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N72/N73 V(180°) H2 Faixa 0.123 ‐ 9.341 9.587 Globals ‐1.000 ‐0.000 0.000

N72/N73 V(180°) H2 Faixa 4.826 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(180°) H2 Faixa 4.755 ‐ 9.000 9.250 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(180°) H2 Faixa 4.527 ‐ 9.250 9.500 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(180°) H2 Faixa 4.234 ‐ 9.500 9.587 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(180°) H2 Trapezoidal 4.120 2.914 9.587 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(270°) H1 Faixa 2.186 ‐ 1.000 9.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N72/N73 V(270°) H1 Trapezoidal 2.186 1.093 9.000 10.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N74/N87 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N74/N87 Càrrega permanent Faixa 1.880 ‐ 1.000 4.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N74/N87 V(0°) H1 Faixa 2.539 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N74/N87 V(0°) H1 Faixa 2.056 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N74/N87 V(0°) H2 Faixa 2.539 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N74/N87 V(0°) H2 Faixa 2.056 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N74/N87 V(90°) H1 Faixa 2.186 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N74/N87 V(180°) H1 Faixa 1.505 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N74/N87 V(180°) H1 Faixa 4.826 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N74/N87 V(180°) H2 Faixa 1.505 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N74/N87 V(180°) H2 Faixa 4.826 ‐ 1.000 4.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N74/N87 V(270°) H1 Faixa 5.100 ‐ 1.000 4.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N87/N75 Càrrega permanent Uniforme 1.521 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N87/N75 Càrrega permanent Faixa 1.880 ‐ 0.000 5.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N87/N75 Càrrega permanent Trapezoidal 1.880 0.940 5.000 6.000 Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N87/N75 V(0°) H1 Uniforme 2.539 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(0°) H1 Faixa 2.056 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(0°) H1 Trapezoidal 2.056 0.235 5.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N87/N75 V(0°) H2 Uniforme 2.539 ‐ ‐ ‐ Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(0°) H2 Faixa 2.056 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(0°) H2 Trapezoidal 2.056 0.235 5.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(90°) H1 Faixa 2.186 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(90°) H1 Trapezoidal 2.186 1.093 5.000 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(180°) H1 Faixa 1.505 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N87/N75 V(180°) H1 Faixa 1.332 ‐ 5.000 5.096 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N87/N75 V(180°) H1 Faixa 0.758 ‐ 5.096 5.341 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N87/N75 V(180°) H1 Faixa 0.123 ‐ 5.341 5.587 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N87/N75 V(180°) H1 Faixa 4.826 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(180°) H1 Faixa 4.755 ‐ 5.000 5.250 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(180°) H1 Faixa 4.527 ‐ 5.250 5.500 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(180°) H1 Faixa 4.234 ‐ 5.500 5.587 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(180°) H1 Trapezoidal 4.120 2.914 5.587 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(180°) H2 Faixa 1.505 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N87/N75 V(180°) H2 Faixa 1.332 ‐ 5.000 5.096 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N87/N75 V(180°) H2 Faixa 0.758 ‐ 5.096 5.341 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N87/N75 V(180°) H2 Faixa 0.123 ‐ 5.341 5.587 Globals 1.000 0.000 ‐0.000

N87/N75 V(180°) H2 Faixa 4.826 ‐ 0.000 5.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(180°) H2 Faixa 4.755 ‐ 5.000 5.250 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(180°) H2 Faixa 4.527 ‐ 5.250 5.500 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(180°) H2 Faixa 4.234 ‐ 5.500 5.587 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(180°) H2 Trapezoidal 4.120 2.914 5.587 6.000 Globals 1.000 0.000 0.000

N87/N75 V(270°) H1 Faixa 5.100 ‐ 0.000 5.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N87/N75 V(270°) H1 Trapezoidal 5.100 2.550 5.000 6.000 Globals ‐1.000 ‐0.000 ‐0.000

N76/N77 Càrrega permanent Uniforme 0.495 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N78/N79 Càrrega permanent Uniforme 0.495 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N80/N81 Càrrega permanent Uniforme 0.495 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N82/N77 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N82/N77 Càrrega permanent Uniforme 9.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N82/N77 Càrrega permanent Uniforme 2.190 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N82/N77 Sobrecàrrega d'ús Uniforme 6.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N77/N79 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N77/N79 Càrrega permanent Uniforme 9.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N77/N79 Càrrega permanent Uniforme 2.190 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N77/N79 Sobrecàrrega d'ús Uniforme 6.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N79/N81 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N79/N81 Càrrega permanent Uniforme 9.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N79/N81 Càrrega permanent Uniforme 2.190 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N79/N81 Sobrecàrrega d'ús Uniforme 6.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N81/N83 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N81/N83 Càrrega permanent Uniforme 9.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N81/N83 Càrrega permanent Uniforme 2.190 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N81/N83 Sobrecàrrega d'ús Uniforme 6.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus

Valors Posició Direcció

P1 P2
L1
(m)

L2
(m)

Eixos X Y Z

N84/N85 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N84/N85 Càrrega permanent Uniforme 9.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N84/N85 Càrrega permanent Uniforme 2.190 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N84/N85 Sobrecàrrega d'ús Uniforme 6.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N85/N86 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N85/N86 Càrrega permanent Uniforme 9.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N85/N86 Càrrega permanent Uniforme 2.190 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N85/N86 Sobrecàrrega d'ús Uniforme 6.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N86/N87 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N86/N87 Càrrega permanent Uniforme 9.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N86/N87 Càrrega permanent Uniforme 2.190 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N86/N87 Sobrecàrrega d'ús Uniforme 6.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N87/N88 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N87/N88 Càrrega permanent Uniforme 9.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N87/N88 Càrrega permanent Uniforme 2.190 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N87/N88 Sobrecàrrega d'ús Uniforme 6.000 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N82/N84 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N77/N85 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N79/N86 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N81/N87 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

N83/N88 Càrrega permanent Uniforme 0.893 ‐ ‐ ‐ Globals 0.000 0.000 ‐1.000

1.3.‐ Resultats

1.3.1.‐ Nusos

1.3.1.1.‐ Desplaçaments

Referències:

Dx, Dy, Dz: Desplaçaments dels nusos en eixos globals.
Gx, Gy, Gz: Girs dels nusos en eixos globals.

1.3.1.1.1.‐ Envolupants

Envolupants dels desplaçaments en nusos

Referència

Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció
Dx

(mm)
Dy

(mm)
Dz

(mm)
Gx

(mRad)
Gy

(mRad)
Gz

(mRad)

N1 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N2 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐20.468 ‐22.460 ‐0.052 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 12.730 22.484 ‐0.009 ‐ ‐ ‐

N3 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N4 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐20.468 ‐22.484 ‐0.052 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 12.730 22.460 ‐0.009 ‐ ‐ ‐

N5 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐54.368 ‐22.496 ‐0.095 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 47.637 22.496 ‐0.024 ‐ ‐ ‐

N6 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels desplaçaments en nusos

Referència

Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció
Dx

(mm)
Dy

(mm)
Dz

(mm)
Gx

(mRad)
Gy

(mRad)
Gz

(mRad)

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N7 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.065 ‐36.410 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.065 15.280 0.022 ‐ ‐ ‐

N8 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N9 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.383 ‐15.280 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.383 36.410 0.022 ‐ ‐ ‐

N10 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐591.756 ‐23.389 ‐147.645 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 591.756 23.389 31.325 ‐ ‐ ‐

N11 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N12 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.065 ‐36.410 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.065 15.280 0.002 ‐ ‐ ‐

N13 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N14 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.383 ‐15.280 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.383 36.410 0.002 ‐ ‐ ‐

N15 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐591.757 ‐23.389 ‐147.645 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 591.757 23.389 16.259 ‐ ‐ ‐

N16 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N17 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.065 ‐36.410 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.065 15.280 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N18 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N19 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.382 ‐15.280 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.382 36.410 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N20 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐591.757 ‐23.389 ‐147.645 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 591.757 23.389 15.023 ‐ ‐ ‐

N21 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N22 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.065 ‐36.410 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.065 15.280 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N23 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N24 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.382 ‐15.280 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.382 36.410 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N25 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐591.757 ‐23.389 ‐147.645 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 591.757 23.389 15.023 ‐ ‐ ‐

N26 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N27 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.065 ‐36.410 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.065 15.280 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N28 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels desplaçaments en nusos

Referència

Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció
Dx

(mm)
Dy

(mm)
Dz

(mm)
Gx

(mRad)
Gy

(mRad)
Gz

(mRad)

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N29 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.382 ‐15.280 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.382 36.410 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N30 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐591.755 ‐23.389 ‐147.645 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 591.755 23.389 15.023 ‐ ‐ ‐

N31 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N32 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.065 ‐36.410 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.065 15.280 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N33 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N34 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.382 ‐15.280 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.382 36.410 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N35 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐591.755 ‐23.389 ‐147.645 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 591.755 23.389 15.023 ‐ ‐ ‐

N36 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N37 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.065 ‐36.410 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.065 15.280 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N38 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N39 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.382 ‐15.280 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.382 36.410 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N40 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐591.755 ‐23.389 ‐147.645 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 591.755 23.389 15.023 ‐ ‐ ‐

N41 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N42 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.065 ‐36.410 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.065 15.280 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N43 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N44 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.382 ‐15.280 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.382 36.410 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N45 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐591.757 ‐23.389 ‐147.645 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 591.757 23.389 15.023 ‐ ‐ ‐

N46 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N47 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.065 ‐36.410 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.065 15.280 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N48 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N49 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.382 ‐15.280 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.382 36.410 ‐0.001 ‐ ‐ ‐

N50 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐591.757 ‐23.389 ‐147.645 ‐ ‐ ‐
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Envolupants dels desplaçaments en nusos

Referència

Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció
Dx

(mm)
Dy

(mm)
Dz

(mm)
Gx

(mRad)
Gy

(mRad)
Gz

(mRad)

Valor màxim de l'envolupant 591.757 23.389 15.023 ‐ ‐ ‐

N51 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N52 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.065 ‐36.410 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.065 15.280 0.002 ‐ ‐ ‐

N53 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N54 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐39.383 ‐15.280 ‐0.197 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 39.383 36.410 0.002 ‐ ‐ ‐

N55 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐591.757 ‐23.389 ‐147.645 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 591.757 23.389 16.259 ‐ ‐ ‐

N56 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N57 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐2.472 ‐23.903 ‐0.258 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 4.296 9.608 ‐0.027 ‐ ‐ ‐

N58 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N59 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐2.472 ‐9.608 ‐0.258 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 4.296 23.903 ‐0.027 ‐ ‐ ‐

N60 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐476.451 ‐14.940 ‐104.399 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 476.342 14.940 29.461 ‐ ‐ ‐

N61 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N62 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐6.482 ‐5.759 ‐0.116 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 10.058 5.963 ‐0.046 ‐ ‐ ‐

N63 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N64 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐6.482 ‐5.963 ‐0.116 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 10.058 5.759 ‐0.046 ‐ ‐ ‐

N65 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐26.111 ‐5.809 ‐0.220 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 28.972 5.809 ‐0.087 ‐ ‐ ‐

N66 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N67 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐44.088 ‐22.479 ‐0.093 ‐2.011 ‐5.780 ‐1.560

Valor màxim de l'envolupant 35.899 22.494 ‐0.002 2.033 4.712 3.985

N68 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N69 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐19.309 ‐5.778 ‐0.236 ‐0.816 ‐2.653 ‐2.748

Valor màxim de l'envolupant 22.968 5.883 ‐0.076 0.691 3.157 0.934

N70 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N71 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N72 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolupants dels desplaçaments en nusos

Referència

Combinació Desplaçaments en eixos globals

Tipus Descripció
Dx

(mm)
Dy

(mm)
Dz

(mm)
Gx

(mRad)
Gy

(mRad)
Gz

(mRad)

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N73 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐44.088 ‐22.494 ‐0.093 ‐2.033 ‐5.780 ‐3.985

Valor màxim de l'envolupant 35.899 22.479 ‐0.002 2.011 4.712 1.560

N74 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N75 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐19.309 ‐5.883 ‐0.236 ‐0.691 ‐2.653 ‐0.934

Valor màxim de l'envolupant 22.968 5.778 ‐0.076 0.816 3.157 2.748

N76 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N77 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐4.704 ‐3.975 ‐0.430 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 5.614 3.349 ‐0.176 ‐ ‐ ‐

N78 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N79 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐5.356 ‐3.651 ‐0.438 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 5.930 3.651 ‐0.208 ‐ ‐ ‐

N80 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Valor màxim de l'envolupant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N81 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐4.704 ‐3.349 ‐0.430 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 5.614 3.975 ‐0.176 ‐ ‐ ‐

N82 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐1.851 ‐4.308 ‐0.167 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 2.896 3.160 ‐0.036 ‐ ‐ ‐

N83 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐1.851 ‐3.160 ‐0.167 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 2.896 4.308 ‐0.036 ‐ ‐ ‐

N84 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐1.868 ‐1.644 ‐0.095 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 2.921 1.703 ‐0.047 ‐ ‐ ‐

N85 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐4.729 ‐1.642 ‐0.193 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 5.643 1.669 ‐0.085 ‐ ‐ ‐

N86 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐5.384 ‐1.649 ‐0.181 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 5.961 1.649 ‐0.086 ‐ ‐ ‐

N87 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐4.729 ‐1.669 ‐0.193 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 5.643 1.642 ‐0.085 ‐ ‐ ‐

N88 Desplaçaments Valor mínim de l'envolupant ‐1.868 ‐1.703 ‐0.095 ‐ ‐ ‐

Valor màxim de l'envolupant 2.921 1.644 ‐0.047 ‐ ‐ ‐

1.3.1.2.‐ Reaccions

Referències:

Rx, Ry, Rz: Reaccions en nusos amb desplaçaments coaccionats (forces).
Mx, My, Mz: Reaccions en nusos amb girs coaccionats (moments).

1.3.1.2.1.‐ Envolupants

Envolupants de les reaccions en nusos

Referència

Combinació Reaccions en eixos globals

Tipus Descripció
Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN∙m)

My
(kN∙m)

Mz
(kN∙m)

N1 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐33.858 ‐19.604 8.225 ‐47.53 ‐174.21 ‐0.48

Valor màxim de l'envolupant 54.606 23.197 58.790 60.26 280.44 0.36
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Envolupants de les reaccions en nusos

Referència

Combinació Reaccions en eixos globals

Tipus Descripció
Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN∙m)

My
(kN∙m)

Mz
(kN∙m)

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐21.161 ‐12.014 16.956 ‐30.87 ‐108.88 ‐0.30

Valor màxim de l'envolupant 34.129 14.890 36.744 36.95 175.28 0.22

N3 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐33.858 ‐23.197 8.225 ‐60.26 ‐174.21 ‐0.36

Valor màxim de l'envolupant 54.606 19.604 58.790 47.53 280.44 0.48

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐21.161 ‐14.890 16.956 ‐36.95 ‐108.88 ‐0.22

Valor màxim de l'envolupant 34.129 12.014 36.744 30.87 175.28 0.30

N6 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐74.744 ‐37.096 ‐564.25 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 123.722 173.131 289.41 15.73 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐34.145 0.686 ‐384.55 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 79.755 108.207 128.92 15.73 0.63

N8 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐123.722 ‐37.096 ‐289.41 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 74.744 173.131 564.25 15.86 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐79.755 0.686 ‐128.92 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 34.145 108.207 384.55 15.86 0.63

N11 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐74.760 ‐21.506 ‐564.25 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 123.722 173.131 291.51 15.73 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐34.155 10.430 ‐384.55 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 79.755 108.207 130.23 15.73 0.63

N13 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐123.722 ‐21.506 ‐291.51 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 74.760 173.131 564.25 15.86 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐79.755 10.430 ‐130.23 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 34.155 108.207 384.55 15.86 0.63

N16 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐74.760 ‐19.169 ‐564.25 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 123.722 173.131 291.51 15.73 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐34.155 11.891 ‐384.55 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 79.755 108.207 130.23 15.73 0.63

N18 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐123.722 ‐19.169 ‐291.51 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 74.760 173.131 564.25 15.86 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐79.755 11.891 ‐130.23 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 34.155 108.207 384.55 15.86 0.63

N21 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐74.760 ‐19.169 ‐564.25 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 123.722 173.131 291.51 15.73 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐34.155 11.891 ‐384.55 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 79.755 108.207 130.23 15.73 0.63

N23 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐123.722 ‐19.169 ‐291.51 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 74.760 173.131 564.25 15.86 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐79.755 11.891 ‐130.23 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 34.155 108.207 384.55 15.86 0.63

N26 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐74.760 ‐19.169 ‐564.25 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 123.722 173.131 291.51 15.73 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐34.155 11.891 ‐384.55 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 79.755 108.207 130.23 15.73 0.63

N28 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐123.722 ‐19.169 ‐291.51 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 74.760 173.131 564.25 15.86 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐79.755 11.891 ‐130.23 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 34.155 108.207 384.55 15.86 0.63

N31 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐74.760 ‐19.169 ‐564.25 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 123.722 173.131 291.51 15.73 0.63
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Envolupants de les reaccions en nusos

Referència

Combinació Reaccions en eixos globals

Tipus Descripció
Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN∙m)

My
(kN∙m)

Mz
(kN∙m)

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐34.155 11.891 ‐384.55 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 79.755 108.207 130.23 15.73 0.63

N33 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐123.722 ‐19.169 ‐291.51 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 74.760 173.131 564.25 15.86 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐79.755 11.891 ‐130.23 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 34.155 108.207 384.55 15.86 0.63

N36 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐74.760 ‐19.169 ‐564.25 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 123.722 173.131 291.51 15.73 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐34.155 11.891 ‐384.55 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 79.755 108.207 130.23 15.73 0.63

N38 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐123.722 ‐19.169 ‐291.51 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 74.760 173.131 564.25 15.86 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐79.755 11.891 ‐130.23 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 34.155 108.207 384.55 15.86 0.63

N41 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐74.760 ‐19.169 ‐564.25 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 123.722 173.131 291.51 15.73 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐34.155 11.891 ‐384.55 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 79.755 108.207 130.23 15.73 0.63

N43 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐123.722 ‐19.169 ‐291.51 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 74.760 173.131 564.25 15.86 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐79.755 11.891 ‐130.23 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 34.155 108.207 384.55 15.86 0.63

N46 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐74.760 ‐19.169 ‐564.25 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 123.722 173.131 291.51 15.73 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐34.155 11.891 ‐384.55 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 79.755 108.207 130.23 15.73 0.63

N48 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐123.722 ‐19.169 ‐291.51 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 74.760 173.131 564.25 15.86 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐79.755 11.891 ‐130.23 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 34.155 108.207 384.55 15.86 0.63

N51 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐74.760 ‐21.506 ‐564.25 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 123.722 173.131 291.51 15.73 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.748 ‐34.155 10.430 ‐384.55 ‐15.73 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.748 79.755 108.207 130.23 15.73 0.63

N53 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐123.722 ‐21.506 ‐291.51 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 74.760 173.131 564.25 15.86 0.63

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐1.763 ‐79.755 10.430 ‐130.23 ‐15.86 ‐0.63

Valor màxim de l'envolupant 1.763 34.155 108.207 384.55 15.86 0.63

N56 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐18.103 ‐100.226 0.367 ‐167.55 ‐36.44 ‐0.02

Valor màxim de l'envolupant 12.344 73.388 290.908 186.71 24.25 0.03

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐11.179 ‐66.069 43.842 ‐101.91 ‐22.57 ‐0.02

Valor màxim de l'envolupant 7.715 39.934 188.657 130.64 15.16 0.02

N58 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐18.103 ‐73.388 0.367 ‐186.71 ‐36.44 ‐0.03

Valor màxim de l'envolupant 12.344 100.226 290.908 167.55 24.25 0.02

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐11.179 ‐39.934 43.842 ‐130.64 ‐22.57 ‐0.02

Valor màxim de l'envolupant 7.715 66.069 188.657 101.91 15.16 0.02

N61 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐37.255 ‐3.472 44.504 ‐33.27 ‐146.96 ‐0.02

Valor màxim de l'envolupant 22.470 20.457 166.909 10.60 92.09 0.04
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Envolupants de les reaccions en nusos

Referència

Combinació Reaccions en eixos globals

Tipus Descripció
Rx
(kN)

Ry
(kN)

Rz
(kN)

Mx
(kN∙m)

My
(kN∙m)

Mz
(kN∙m)

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐23.316 ‐0.210 56.512 ‐21.96 ‐91.88 ‐0.02

Valor màxim de l'envolupant 13.879 13.679 109.917 4.08 57.64 0.03

N63 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐37.255 ‐20.457 44.504 ‐10.60 ‐146.96 ‐0.04

Valor màxim de l'envolupant 22.470 3.472 166.909 33.27 92.09 0.02

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐23.316 ‐13.679 56.512 ‐4.08 ‐91.88 ‐0.03

Valor màxim de l'envolupant 13.879 0.210 109.917 21.96 57.64 0.02

N66 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐73.675 ‐4.725 0.996 ‐30.42 ‐406.94 ‐0.16

Valor màxim de l'envolupant 91.011 4.770 85.971 30.32 500.94 0.06

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐46.047 ‐2.977 16.068 ‐19.03 ‐254.33 ‐0.10

Valor màxim de l'envolupant 56.882 2.975 54.114 19.08 313.09 0.04

N68 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐70.740 ‐11.554 74.300 ‐18.86 ‐283.79 ‐0.02

Valor màxim de l'envolupant 56.536 8.929 326.052 22.40 233.88 0.02

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐44.213 ‐7.346 98.423 ‐11.50 ‐176.86 ‐0.01

Valor màxim de l'envolupant 35.279 5.345 217.736 14.18 146.30 0.02

N70 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐78.709 ‐4.607 16.038 ‐28.91 ‐458.91 ‐0.01

Valor màxim de l'envolupant 89.857 4.607 84.703 28.91 523.82 0.01

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐49.193 ‐3.024 26.017 ‐18.63 ‐286.82 ‐0.01

Valor màxim de l'envolupant 56.161 3.024 52.940 18.63 327.39 0.01

N71 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐68.671 ‐9.391 78.595 ‐19.42 ‐293.39 ‐0.01

Valor màxim de l'envolupant 59.744 9.391 309.707 19.42 261.40 0.01

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐42.919 ‐5.902 99.665 ‐12.16 ‐182.82 ‐0.01

Valor màxim de l'envolupant 37.277 5.902 204.888 12.16 163.52 0.01

N72 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐73.675 ‐4.770 0.996 ‐30.32 ‐406.94 ‐0.06

Valor màxim de l'envolupant 91.011 4.725 85.971 30.42 500.94 0.16

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐46.047 ‐2.975 16.068 ‐19.08 ‐254.33 ‐0.04

Valor màxim de l'envolupant 56.882 2.977 54.114 19.03 313.09 0.10

N74 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐70.740 ‐8.929 74.300 ‐22.40 ‐283.79 ‐0.02

Valor màxim de l'envolupant 56.536 11.554 326.052 18.86 233.88 0.02

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐44.213 ‐5.345 98.423 ‐14.18 ‐176.86 ‐0.02

Valor màxim de l'envolupant 35.279 7.346 217.736 11.50 146.30 0.01

N76 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐19.910 ‐5.315 54.153 ‐11.63 ‐38.07 0.00

Valor màxim de l'envolupant 16.714 6.532 235.282 9.72 31.88 0.00

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐12.356 ‐3.125 64.372 ‐7.97 ‐23.64 0.00

Valor màxim de l'envolupant 10.455 4.498 155.881 5.77 19.94 0.00

N78 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐21.110 ‐4.645 62.952 ‐8.98 ‐40.33 0.00

Valor màxim de l'envolupant 19.083 4.645 242.968 8.98 36.37 0.00

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐13.110 ‐3.048 75.668 ‐5.89 ‐25.05 0.00

Valor màxim de l'envolupant 11.930 3.048 158.712 5.89 22.74 0.00

N80 Formigó en fonamentacions Valor mínim de l'envolupant ‐19.910 ‐6.532 54.153 ‐9.72 ‐38.07 0.00

Valor màxim de l'envolupant 16.714 5.315 235.282 11.63 31.88 0.00

Tensions sobre el terreny Valor mínim de l'envolupant ‐12.356 ‐4.498 64.372 ‐5.77 ‐23.64 0.00

Valor màxim de l'envolupant 10.455 3.125 155.881 7.97 19.94 0.00

Nota:  Les  combinacions  de  formigó  indicades  són  les mateixes  que  s'utilitzen  per  a  comprovar  l'estat  límit  d'equilibri  en  la
fonamentació.
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1.3.2.‐ Barres

1.3.2.1.‐ Esforços

Referències:

N: Esforç axial (kN)
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN)
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN)
Mt: Moment torsor (kN∙m)
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (kN∙m)
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN∙m)

1.3.2.1.1.‐ Envolupants

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.338 m 2.230 m 3.122 m 4.460 m 5.797 m 6.689 m 8.027 m 8.919 m

N1/N2 Acer laminat Nmín ‐50.390 ‐46.871 ‐43.002 ‐39.133 ‐33.330 ‐27.526 ‐23.657 ‐17.854 ‐13.985

Nmàx ‐3.379 ‐1.294 0.999 3.292 6.731 10.170 12.463 15.902 18.195

Vymín ‐21.652 ‐19.921 ‐15.353 ‐10.785 ‐6.203 ‐4.266 ‐2.975 ‐5.209 ‐8.252

Vymàx 18.466 17.409 14.619 11.829 7.644 3.856 8.424 15.276 20.259

Vzmín ‐31.742 ‐30.449 ‐27.038 ‐23.626 ‐18.508 ‐13.391 ‐9.979 ‐4.862 ‐1.140

Vzmàx 51.193 49.104 43.588 38.073 29.800 21.526 16.011 7.737 1.721

Mtmín ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Mymín ‐163.32 ‐121.07 ‐95.43 ‐72.84 ‐44.66 ‐23.32 ‐12.90 ‐2.97 ‐0.15

Mymàx 262.92 194.78 153.44 117.03 71.62 37.29 20.55 4.67 0.22

Mzmín ‐44.27 ‐29.36 ‐20.37 ‐12.71 ‐10.03 ‐17.45 ‐19.30 ‐17.39 ‐16.73

Mzmàx 56.76 33.24 19.63 12.46 22.28 22.92 18.26 11.87 13.12

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.338 m 2.230 m 3.122 m 4.460 m 5.797 m 6.689 m 8.027 m 8.919 m

N3/N4 Acer laminat Nmín ‐50.390 ‐46.871 ‐43.002 ‐39.133 ‐33.330 ‐27.526 ‐23.657 ‐17.854 ‐13.985

Nmàx ‐3.379 ‐1.294 0.999 3.292 6.731 10.170 12.463 15.902 18.195

Vymín ‐18.466 ‐17.409 ‐14.619 ‐11.829 ‐7.644 ‐3.856 ‐8.424 ‐15.276 ‐20.259

Vymàx 21.652 19.921 15.353 10.785 6.203 4.266 2.975 5.209 8.252

Vzmín ‐31.742 ‐30.449 ‐27.038 ‐23.626 ‐18.508 ‐13.391 ‐9.979 ‐4.862 ‐1.140

Vzmàx 51.193 49.104 43.588 38.073 29.800 21.526 16.011 7.737 1.721

Mtmín ‐0.45 ‐0.45 ‐0.45 ‐0.45 ‐0.45 ‐0.45 ‐0.45 ‐0.45 ‐0.45

Mtmàx 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐163.32 ‐121.07 ‐95.43 ‐72.84 ‐44.66 ‐23.32 ‐12.90 ‐2.97 ‐0.15

Mymàx 262.92 194.78 153.44 117.03 71.62 37.29 20.55 4.67 0.22

Mzmín ‐56.76 ‐33.24 ‐19.63 ‐12.46 ‐22.28 ‐22.92 ‐18.26 ‐11.87 ‐13.12

Mzmàx 44.27 29.36 20.37 12.71 10.03 17.45 19.30 17.39 16.73

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.152 m 1.264 m 2.006 m 2.747 m 3.859 m 4.971 m 5.713 m 6.825 m 7.566 m

N2/N67 Acer laminat Nmín ‐9.380 ‐8.974 ‐8.705 ‐8.438 ‐8.040 ‐7.646 ‐7.386 ‐6.998 ‐6.767

Nmàx 22.533 22.678 22.773 22.867 23.007 23.144 23.234 23.368 23.484
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.152 m 1.264 m 2.006 m 2.747 m 3.859 m 4.971 m 5.713 m 6.825 m 7.566 m

Vymín ‐1.140 ‐0.555 ‐0.261 ‐0.050 ‐0.439 ‐0.790 ‐0.916 ‐1.026 ‐1.047

Vymàx 1.721 0.830 0.380 0.002 0.313 0.547 0.658 0.754 0.772

Vzmín ‐13.245 ‐8.397 ‐5.570 ‐3.204 ‐2.537 ‐5.394 ‐8.451 ‐12.548 ‐15.288

Vzmàx 15.564 10.265 7.148 4.023 3.026 6.985 9.853 14.131 16.969

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐11.64 ‐5.48 ‐5.24 ‐8.57 ‐10.43 ‐7.06 ‐4.07 ‐14.74 ‐26.27

Mymàx 16.04 5.09 8.42 10.76 10.43 6.50 4.80 9.78 20.09

Mzmín ‐0.17 ‐1.12 ‐1.57 ‐1.68 ‐1.41 ‐0.70 ‐0.06 ‐0.79 ‐1.36

Mzmàx 0.20 0.72 1.02 1.12 0.94 0.45 0.27 1.03 1.80

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.741 m 1.854 m 2.595 m 3.707 m 4.819 m 5.561 m 6.673 m 7.414 m

N67/N5 Acer laminat Nmín ‐5.548 ‐5.169 ‐4.753 ‐4.486 ‐4.088 ‐3.693 ‐3.432 ‐3.044 ‐2.787

Nmàx 27.292 27.388 27.532 27.626 27.766 27.904 27.994 28.128 28.216

Vymín ‐1.357 ‐1.000 ‐0.535 ‐0.270 ‐0.076 ‐0.357 ‐0.491 ‐0.614 ‐0.645

Vymàx 1.584 1.177 0.644 0.342 0.058 0.304 0.421 0.529 0.556

Vzmín ‐15.277 ‐12.430 ‐8.181 ‐5.364 ‐1.919 ‐2.983 ‐5.703 ‐9.798 ‐13.098

Vzmàx 14.526 11.852 7.828 5.136 1.867 4.245 7.115 11.398 14.818

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐20.26 ‐10.62 ‐4.61 ‐6.21 ‐9.67 ‐8.62 ‐5.40 ‐6.52 ‐15.32

Mymàx 19.32 9.54 5.49 8.56 11.16 9.08 5.81 4.95 11.50

Mzmín ‐1.42 ‐0.55 ‐0.47 ‐0.80 ‐0.91 ‐0.66 ‐0.35 ‐0.31 ‐0.71

Mzmàx 1.81 0.79 0.30 0.59 0.71 0.50 0.23 0.32 0.76

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.152 m 1.264 m 2.006 m 2.747 m 3.859 m 4.971 m 5.713 m 6.825 m 7.566 m

N4/N73 Acer laminat Nmín ‐9.380 ‐8.974 ‐8.705 ‐8.438 ‐8.040 ‐7.646 ‐7.386 ‐6.998 ‐6.767

Nmàx 22.533 22.678 22.773 22.867 23.007 23.144 23.234 23.368 23.484

Vymín ‐1.721 ‐0.830 ‐0.380 ‐0.002 ‐0.313 ‐0.547 ‐0.658 ‐0.754 ‐0.772

Vymàx 1.140 0.555 0.261 0.050 0.439 0.790 0.916 1.026 1.047

Vzmín ‐13.245 ‐8.397 ‐5.570 ‐3.204 ‐2.537 ‐5.394 ‐8.451 ‐12.548 ‐15.288

Vzmàx 15.564 10.265 7.148 4.023 3.026 6.985 9.853 14.131 16.969

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐11.64 ‐5.48 ‐5.24 ‐8.57 ‐10.43 ‐7.06 ‐4.07 ‐14.74 ‐26.27

Mymàx 16.04 5.09 8.42 10.76 10.43 6.50 4.80 9.78 20.09

Mzmín ‐0.20 ‐0.72 ‐1.02 ‐1.12 ‐0.94 ‐0.45 ‐0.27 ‐1.03 ‐1.80

Mzmàx 0.17 1.12 1.57 1.68 1.41 0.70 0.06 0.79 1.36
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.741 m 1.854 m 2.595 m 3.707 m 4.819 m 5.561 m 6.673 m 7.414 m

N73/N5 Acer laminat Nmín ‐5.548 ‐5.169 ‐4.753 ‐4.486 ‐4.088 ‐3.693 ‐3.432 ‐3.044 ‐2.787

Nmàx 27.292 27.388 27.532 27.626 27.766 27.904 27.994 28.128 28.216

Vymín ‐1.584 ‐1.177 ‐0.644 ‐0.342 ‐0.058 ‐0.304 ‐0.421 ‐0.529 ‐0.556

Vymàx 1.357 1.000 0.535 0.270 0.076 0.357 0.491 0.614 0.645

Vzmín ‐15.277 ‐12.430 ‐8.181 ‐5.364 ‐1.919 ‐2.983 ‐5.703 ‐9.798 ‐13.098

Vzmàx 14.526 11.852 7.828 5.136 1.867 4.245 7.115 11.398 14.818

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐20.26 ‐10.62 ‐4.61 ‐6.21 ‐9.67 ‐8.62 ‐5.40 ‐6.52 ‐15.32

Mymàx 19.32 9.54 5.49 8.56 11.16 9.08 5.81 4.95 11.50

Mzmín ‐1.81 ‐0.79 ‐0.30 ‐0.59 ‐0.71 ‐0.50 ‐0.23 ‐0.32 ‐0.76

Mzmàx 1.42 0.55 0.47 0.80 0.91 0.66 0.35 0.31 0.71

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N6/N7 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 43.530 45.388 47.428 49.468 52.529 55.590 57.630 60.691 62.731

Vymín ‐1.748 ‐1.749 ‐1.749 ‐1.750 ‐1.751 ‐1.753 ‐1.755 ‐1.764 ‐1.790

Vymàx 1.748 1.749 1.749 1.750 1.751 1.753 1.755 1.764 1.790

Vzmín ‐110.961 ‐110.502 ‐109.037 ‐107.573 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496

Vzmàx 74.681 73.025 67.751 62.476 54.564 50.342 57.032 67.067 78.272

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐508.19 ‐367.93 ‐275.38 ‐190.06 ‐103.70 ‐62.66 ‐93.21 ‐153.79 ‐213.15

Mymàx 290.38 196.15 148.79 118.10 95.07 154.35 230.65 364.07 453.01

Mzmín ‐15.73 ‐13.52 ‐12.05 ‐10.58 ‐8.38 ‐6.17 ‐4.71 ‐2.52 ‐1.09

Mzmàx 15.73 13.52 12.05 10.58 8.38 6.17 4.71 2.52 1.09

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N8/N9 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 43.530 45.388 47.428 49.468 52.529 55.590 57.630 60.691 62.731

Vymín ‐1.763 ‐1.763 ‐1.763 ‐1.764 ‐1.765 ‐1.767 ‐1.770 ‐1.778 ‐1.804

Vymàx 1.763 1.763 1.763 1.764 1.765 1.767 1.770 1.778 1.804

Vzmín ‐74.681 ‐73.025 ‐67.751 ‐62.476 ‐54.564 ‐50.342 ‐57.032 ‐67.067 ‐78.272

Vzmàx 110.961 110.502 109.037 107.573 105.496 105.496 105.496 105.496 105.496

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐290.38 ‐196.15 ‐148.79 ‐118.10 ‐95.07 ‐154.35 ‐230.65 ‐364.07 ‐453.01

Mymàx 508.19 367.93 275.38 190.06 103.70 62.66 93.21 153.79 213.15

Mzmín ‐15.86 ‐13.63 ‐12.15 ‐10.67 ‐8.44 ‐6.22 ‐4.74 ‐2.54 ‐1.10

Mzmàx 15.86 13.63 12.15 10.67 8.44 6.22 4.74 2.54 1.10

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 46

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N7/N10 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 88.717 88.644 88.645 86.992 87.184 87.761 88.146 88.723 89.107 89.685 90.069

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 48.771 40.355 35.776 39.620 36.319 26.488 20.072 10.448 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐60.41 ‐71.19 ‐69.45 ‐56.35

Mymàx 227.16 145.11 102.64 106.58 78.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N9/N10 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 88.717 88.644 88.645 86.992 87.184 87.761 88.146 88.723 89.107 89.685 90.069

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 48.771 40.355 35.776 39.620 36.319 26.488 20.072 10.448 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐60.41 ‐71.19 ‐69.45 ‐56.35

Mymàx 227.16 145.11 102.64 106.58 78.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N11/N12 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 28.915 30.772 32.813 34.853 37.914 40.974 43.015 46.075 48.116

Vymín ‐1.748 ‐1.749 ‐1.749 ‐1.750 ‐1.751 ‐1.753 ‐1.755 ‐1.764 ‐1.790

Vymàx 1.748 1.749 1.749 1.750 1.751 1.753 1.755 1.764 1.790

Vzmín ‐110.961 ‐110.502 ‐109.037 ‐107.573 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496

Vzmàx 74.696 73.040 67.766 62.491 54.579 46.667 44.390 53.235 63.112

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐508.19 ‐367.93 ‐275.38 ‐190.06 ‐103.70 ‐62.66 ‐91.33 ‐138.68 ‐164.68

Mymàx 292.35 198.10 148.79 118.10 95.07 154.35 230.65 364.07 453.01

Mzmín ‐15.73 ‐13.52 ‐12.05 ‐10.58 ‐8.38 ‐6.17 ‐4.71 ‐2.52 ‐1.09

Mzmàx 15.73 13.52 12.05 10.58 8.38 6.17 4.71 2.52 1.09

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N13/N14 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 28.915 30.772 32.813 34.853 37.914 40.974 43.015 46.075 48.116

Vymín ‐1.763 ‐1.763 ‐1.763 ‐1.764 ‐1.765 ‐1.767 ‐1.770 ‐1.778 ‐1.804

Vymàx 1.763 1.763 1.763 1.764 1.765 1.767 1.770 1.778 1.804

Vzmín ‐74.696 ‐73.040 ‐67.766 ‐62.491 ‐54.579 ‐46.667 ‐44.390 ‐53.235 ‐63.112

Vzmàx 110.961 110.502 109.037 107.573 105.496 105.496 105.496 105.496 105.496
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐292.35 ‐198.10 ‐148.79 ‐118.10 ‐95.07 ‐154.35 ‐230.65 ‐364.07 ‐453.01

Mymàx 508.19 367.93 275.38 190.06 103.70 62.66 91.33 138.68 164.68

Mzmín ‐15.86 ‐13.63 ‐12.15 ‐10.67 ‐8.44 ‐6.22 ‐4.74 ‐2.54 ‐1.10

Mzmàx 15.86 13.63 12.15 10.67 8.44 6.22 4.74 2.54 1.10

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N12/N15 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 71.148 71.229 71.305 70.033 70.225 70.802 71.187 71.764 72.149 72.726 73.111

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 30.897 27.453 30.546 28.031 20.475 15.438 7.882 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐54.52 ‐52.44 ‐43.07

Mymàx 174.20 111.53 78.97 82.14 60.37 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N14/N15 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 71.148 71.229 71.305 70.033 70.225 70.802 71.187 71.764 72.149 72.726 73.111

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 30.897 27.453 30.546 28.031 20.475 15.438 7.882 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐54.52 ‐52.44 ‐43.07

Mymàx 174.20 111.53 78.97 82.14 60.37 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N16/N17 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.748 ‐1.749 ‐1.749 ‐1.750 ‐1.751 ‐1.753 ‐1.755 ‐1.764 ‐1.790

Vymàx 1.748 1.749 1.749 1.750 1.751 1.753 1.755 1.764 1.790

Vzmín ‐110.961 ‐110.502 ‐109.037 ‐107.573 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496

Vzmàx 74.696 73.040 67.766 62.491 54.579 46.667 41.392 48.994 58.665

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐508.19 ‐367.93 ‐275.38 ‐190.06 ‐103.70 ‐62.66 ‐91.33 ‐138.68 ‐164.68

Mymàx 292.35 198.10 148.79 118.10 95.07 154.35 230.65 364.07 453.01

Mzmín ‐15.73 ‐13.52 ‐12.05 ‐10.58 ‐8.38 ‐6.17 ‐4.71 ‐2.52 ‐1.09

Mzmàx 15.73 13.52 12.05 10.58 8.38 6.17 4.71 2.52 1.09

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N18/N19 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.763 ‐1.763 ‐1.763 ‐1.764 ‐1.765 ‐1.767 ‐1.770 ‐1.778 ‐1.804

Vymàx 1.763 1.763 1.763 1.764 1.765 1.767 1.770 1.778 1.804

Vzmín ‐74.696 ‐73.040 ‐67.766 ‐62.491 ‐54.579 ‐46.667 ‐41.392 ‐48.994 ‐58.665

Vzmàx 110.961 110.502 109.037 107.573 105.496 105.496 105.496 105.496 105.496

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐292.35 ‐198.10 ‐148.79 ‐118.10 ‐95.07 ‐154.35 ‐230.65 ‐364.07 ‐453.01

Mymàx 508.19 367.93 275.38 190.06 103.70 62.66 91.33 138.68 164.68

Mzmín ‐15.86 ‐13.63 ‐12.15 ‐10.67 ‐8.44 ‐6.22 ‐4.74 ‐2.54 ‐1.10

Mzmàx 15.86 13.63 12.15 10.67 8.44 6.22 4.74 2.54 1.10

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N17/N20 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 65.946 66.072 66.170 65.023 65.215 65.792 66.177 66.754 67.139 67.716 68.101

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N19/N20 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 65.946 66.072 66.170 65.023 65.215 65.792 66.177 66.754 67.139 67.716 68.101

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N21/N22 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.748 ‐1.749 ‐1.749 ‐1.750 ‐1.751 ‐1.753 ‐1.755 ‐1.764 ‐1.790

Vymàx 1.748 1.749 1.749 1.750 1.751 1.753 1.755 1.764 1.790

Vzmín ‐110.961 ‐110.502 ‐109.037 ‐107.573 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496

Vzmàx 74.696 73.040 67.766 62.491 54.579 46.667 41.392 46.568 53.565

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐508.19 ‐367.93 ‐275.38 ‐190.06 ‐103.70 ‐62.66 ‐91.33 ‐138.68 ‐164.68

Mymàx 292.35 198.10 148.79 118.10 95.07 154.35 230.65 364.07 453.01

Mzmín ‐15.73 ‐13.52 ‐12.05 ‐10.58 ‐8.38 ‐6.17 ‐4.71 ‐2.52 ‐1.09

Mzmàx 15.73 13.52 12.05 10.58 8.38 6.17 4.71 2.52 1.09

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N23/N24 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.763 ‐1.763 ‐1.763 ‐1.764 ‐1.765 ‐1.767 ‐1.770 ‐1.778 ‐1.804

Vymàx 1.763 1.763 1.763 1.764 1.765 1.767 1.770 1.778 1.804

Vzmín ‐74.696 ‐73.040 ‐67.766 ‐62.491 ‐54.579 ‐46.667 ‐41.392 ‐46.568 ‐53.565

Vzmàx 110.961 110.502 109.037 107.573 105.496 105.496 105.496 105.496 105.496

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐292.35 ‐198.10 ‐148.79 ‐118.10 ‐95.07 ‐154.35 ‐230.65 ‐364.07 ‐453.01

Mymàx 508.19 367.93 275.38 190.06 103.70 62.66 91.33 138.68 164.68

Mzmín ‐15.86 ‐13.63 ‐12.15 ‐10.67 ‐8.44 ‐6.22 ‐4.74 ‐2.54 ‐1.10

Mzmàx 15.86 13.63 12.15 10.67 8.44 6.22 4.74 2.54 1.10

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N22/N25 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 60.931 61.053 61.149 59.967 60.159 60.737 61.121 61.698 62.083 62.660 63.045

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N24/N25 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 60.931 61.053 61.149 59.967 60.159 60.737 61.121 61.698 62.083 62.660 63.045

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N26/N27 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.748 ‐1.749 ‐1.749 ‐1.750 ‐1.751 ‐1.753 ‐1.755 ‐1.764 ‐1.790

Vymàx 1.748 1.749 1.749 1.750 1.751 1.753 1.755 1.764 1.790

Vzmín ‐110.961 ‐110.502 ‐109.037 ‐107.573 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496

Vzmàx 74.696 73.040 67.766 62.491 54.579 46.667 41.392 45.822 51.996

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐508.19 ‐367.93 ‐275.38 ‐190.06 ‐103.70 ‐62.66 ‐91.33 ‐138.68 ‐164.68

Mymàx 292.35 198.10 148.79 118.10 95.07 154.35 230.65 364.07 453.01

Mzmín ‐15.73 ‐13.52 ‐12.05 ‐10.58 ‐8.38 ‐6.17 ‐4.71 ‐2.52 ‐1.09

Mzmàx 15.73 13.52 12.05 10.58 8.38 6.17 4.71 2.52 1.09

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N28/N29 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.763 ‐1.763 ‐1.763 ‐1.764 ‐1.765 ‐1.767 ‐1.770 ‐1.778 ‐1.804

Vymàx 1.763 1.763 1.763 1.764 1.765 1.767 1.770 1.778 1.804

Vzmín ‐74.696 ‐73.040 ‐67.766 ‐62.491 ‐54.579 ‐46.667 ‐41.392 ‐45.822 ‐51.996

Vzmàx 110.961 110.502 109.037 107.573 105.496 105.496 105.496 105.496 105.496

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐292.35 ‐198.10 ‐148.79 ‐118.10 ‐95.07 ‐154.35 ‐230.65 ‐364.07 ‐453.01

Mymàx 508.19 367.93 275.38 190.06 103.70 62.66 91.33 138.68 164.68

Mzmín ‐15.86 ‐13.63 ‐12.15 ‐10.67 ‐8.44 ‐6.22 ‐4.74 ‐2.54 ‐1.10

Mzmàx 15.86 13.63 12.15 10.67 8.44 6.22 4.74 2.54 1.10

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N27/N30 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 59.388 59.509 59.604 58.412 58.604 59.181 59.566 60.143 60.528 61.105 61.490

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N29/N30 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 59.388 59.509 59.604 58.412 58.604 59.181 59.566 60.143 60.528 61.105 61.490

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N31/N32 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.748 ‐1.749 ‐1.749 ‐1.750 ‐1.751 ‐1.753 ‐1.755 ‐1.764 ‐1.790

Vymàx 1.748 1.749 1.749 1.750 1.751 1.753 1.755 1.764 1.790

Vzmín ‐110.961 ‐110.502 ‐109.037 ‐107.573 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496

Vzmàx 74.696 73.040 67.766 62.491 54.579 46.667 41.392 45.822 51.996

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐508.19 ‐367.93 ‐275.38 ‐190.06 ‐103.70 ‐62.66 ‐91.33 ‐138.68 ‐164.68

Mymàx 292.35 198.10 148.79 118.10 95.07 154.35 230.65 364.07 453.01

Mzmín ‐15.73 ‐13.52 ‐12.05 ‐10.58 ‐8.38 ‐6.17 ‐4.71 ‐2.52 ‐1.09

Mzmàx 15.73 13.52 12.05 10.58 8.38 6.17 4.71 2.52 1.09

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N33/N34 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.763 ‐1.763 ‐1.763 ‐1.764 ‐1.765 ‐1.767 ‐1.770 ‐1.778 ‐1.804

Vymàx 1.763 1.763 1.763 1.764 1.765 1.767 1.770 1.778 1.804

Vzmín ‐74.696 ‐73.040 ‐67.766 ‐62.491 ‐54.579 ‐46.667 ‐41.392 ‐45.822 ‐51.996

Vzmàx 110.961 110.502 109.037 107.573 105.496 105.496 105.496 105.496 105.496

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐292.35 ‐198.10 ‐148.79 ‐118.10 ‐95.07 ‐154.35 ‐230.65 ‐364.07 ‐453.01

Mymàx 508.19 367.93 275.38 190.06 103.70 62.66 91.33 138.68 164.68

Mzmín ‐15.86 ‐13.63 ‐12.15 ‐10.67 ‐8.44 ‐6.22 ‐4.74 ‐2.54 ‐1.10

Mzmàx 15.86 13.63 12.15 10.67 8.44 6.22 4.74 2.54 1.10

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N32/N35 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 59.388 59.509 59.604 58.412 58.604 59.181 59.566 60.143 60.528 61.105 61.490

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N34/N35 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 59.388 59.509 59.604 58.412 58.604 59.181 59.566 60.143 60.528 61.105 61.490

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N36/N37 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.748 ‐1.749 ‐1.749 ‐1.750 ‐1.751 ‐1.753 ‐1.755 ‐1.764 ‐1.790

Vymàx 1.748 1.749 1.749 1.750 1.751 1.753 1.755 1.764 1.790

Vzmín ‐110.961 ‐110.502 ‐109.037 ‐107.573 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496

Vzmàx 74.696 73.040 67.766 62.491 54.579 46.667 41.392 45.822 51.996

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐508.19 ‐367.93 ‐275.38 ‐190.06 ‐103.70 ‐62.66 ‐91.33 ‐138.68 ‐164.68

Mymàx 292.35 198.10 148.79 118.10 95.07 154.35 230.65 364.07 453.01

Mzmín ‐15.73 ‐13.52 ‐12.05 ‐10.58 ‐8.38 ‐6.17 ‐4.71 ‐2.52 ‐1.09

Mzmàx 15.73 13.52 12.05 10.58 8.38 6.17 4.71 2.52 1.09

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N38/N39 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.763 ‐1.763 ‐1.763 ‐1.764 ‐1.765 ‐1.767 ‐1.770 ‐1.778 ‐1.804

Vymàx 1.763 1.763 1.763 1.764 1.765 1.767 1.770 1.778 1.804

Vzmín ‐74.696 ‐73.040 ‐67.766 ‐62.491 ‐54.579 ‐46.667 ‐41.392 ‐45.822 ‐51.996

Vzmàx 110.961 110.502 109.037 107.573 105.496 105.496 105.496 105.496 105.496

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐292.35 ‐198.10 ‐148.79 ‐118.10 ‐95.07 ‐154.35 ‐230.65 ‐364.07 ‐453.01

Mymàx 508.19 367.93 275.38 190.06 103.70 62.66 91.33 138.68 164.68

Mzmín ‐15.86 ‐13.63 ‐12.15 ‐10.67 ‐8.44 ‐6.22 ‐4.74 ‐2.54 ‐1.10

Mzmàx 15.86 13.63 12.15 10.67 8.44 6.22 4.74 2.54 1.10

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N37/N40 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 59.388 59.509 59.604 58.412 58.604 59.181 59.566 60.143 60.528 61.105 61.490

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 53

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N39/N40 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 59.388 59.509 59.604 58.412 58.604 59.181 59.566 60.143 60.528 61.105 61.490

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N41/N42 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.748 ‐1.749 ‐1.749 ‐1.750 ‐1.751 ‐1.753 ‐1.755 ‐1.764 ‐1.790

Vymàx 1.748 1.749 1.749 1.750 1.751 1.753 1.755 1.764 1.790

Vzmín ‐110.961 ‐110.502 ‐109.037 ‐107.573 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496

Vzmàx 74.696 73.040 67.766 62.491 54.579 46.667 41.392 46.568 53.565

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐508.19 ‐367.93 ‐275.38 ‐190.06 ‐103.70 ‐62.66 ‐91.33 ‐138.68 ‐164.68

Mymàx 292.35 198.10 148.79 118.10 95.07 154.35 230.65 364.07 453.01

Mzmín ‐15.73 ‐13.52 ‐12.05 ‐10.58 ‐8.38 ‐6.17 ‐4.71 ‐2.52 ‐1.09

Mzmàx 15.73 13.52 12.05 10.58 8.38 6.17 4.71 2.52 1.09

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N43/N44 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.763 ‐1.763 ‐1.763 ‐1.764 ‐1.765 ‐1.767 ‐1.770 ‐1.778 ‐1.804

Vymàx 1.763 1.763 1.763 1.764 1.765 1.767 1.770 1.778 1.804

Vzmín ‐74.696 ‐73.040 ‐67.766 ‐62.491 ‐54.579 ‐46.667 ‐41.392 ‐46.568 ‐53.565

Vzmàx 110.961 110.502 109.037 107.573 105.496 105.496 105.496 105.496 105.496

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐292.35 ‐198.10 ‐148.79 ‐118.10 ‐95.07 ‐154.35 ‐230.65 ‐364.07 ‐453.01

Mymàx 508.19 367.93 275.38 190.06 103.70 62.66 91.33 138.68 164.68

Mzmín ‐15.86 ‐13.63 ‐12.15 ‐10.67 ‐8.44 ‐6.22 ‐4.74 ‐2.54 ‐1.10

Mzmàx 15.86 13.63 12.15 10.67 8.44 6.22 4.74 2.54 1.10

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N42/N45 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 60.931 61.053 61.149 59.967 60.159 60.737 61.121 61.698 62.083 62.660 63.045

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N44/N45 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 60.931 61.053 61.149 59.967 60.159 60.737 61.121 61.698 62.083 62.660 63.045

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N46/N47 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.748 ‐1.749 ‐1.749 ‐1.750 ‐1.751 ‐1.753 ‐1.755 ‐1.764 ‐1.790

Vymàx 1.748 1.749 1.749 1.750 1.751 1.753 1.755 1.764 1.790

Vzmín ‐110.961 ‐110.502 ‐109.037 ‐107.573 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496

Vzmàx 74.696 73.040 67.766 62.491 54.579 46.667 41.392 48.994 58.665

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐508.19 ‐367.93 ‐275.38 ‐190.06 ‐103.70 ‐62.66 ‐91.33 ‐138.68 ‐164.68

Mymàx 292.35 198.10 148.79 118.10 95.07 154.35 230.65 364.07 453.01

Mzmín ‐15.73 ‐13.52 ‐12.05 ‐10.58 ‐8.38 ‐6.17 ‐4.71 ‐2.52 ‐1.09

Mzmàx 15.73 13.52 12.05 10.58 8.38 6.17 4.71 2.52 1.09

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N48/N49 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 26.724 28.581 30.622 32.662 35.723 38.783 40.824 43.885 45.925

Vymín ‐1.763 ‐1.763 ‐1.763 ‐1.764 ‐1.765 ‐1.767 ‐1.770 ‐1.778 ‐1.804

Vymàx 1.763 1.763 1.763 1.764 1.765 1.767 1.770 1.778 1.804

Vzmín ‐74.696 ‐73.040 ‐67.766 ‐62.491 ‐54.579 ‐46.667 ‐41.392 ‐48.994 ‐58.665

Vzmàx 110.961 110.502 109.037 107.573 105.496 105.496 105.496 105.496 105.496

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐292.35 ‐198.10 ‐148.79 ‐118.10 ‐95.07 ‐154.35 ‐230.65 ‐364.07 ‐453.01

Mymàx 508.19 367.93 275.38 190.06 103.70 62.66 91.33 138.68 164.68

Mzmín ‐15.86 ‐13.63 ‐12.15 ‐10.67 ‐8.44 ‐6.22 ‐4.74 ‐2.54 ‐1.10

Mzmàx 15.86 13.63 12.15 10.67 8.44 6.22 4.74 2.54 1.10

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N47/N50 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 65.946 66.072 66.170 65.023 65.215 65.792 66.177 66.754 67.139 67.716 68.101

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N49/N50 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 65.946 66.072 66.170 65.023 65.215 65.792 66.177 66.754 67.139 67.716 68.101

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 29.034 25.899 28.481 26.191 19.313 14.728 7.850 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐52.25 ‐51.86 ‐43.07

Mymàx 164.43 105.69 75.03 77.68 57.36 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N51/N52 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 28.915 30.772 32.813 34.853 37.914 40.974 43.015 46.075 48.116

Vymín ‐1.748 ‐1.749 ‐1.749 ‐1.750 ‐1.751 ‐1.753 ‐1.755 ‐1.764 ‐1.790

Vymàx 1.748 1.749 1.749 1.750 1.751 1.753 1.755 1.764 1.790

Vzmín ‐110.961 ‐110.502 ‐109.037 ‐107.573 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496 ‐105.496

Vzmàx 74.696 73.040 67.766 62.491 54.579 46.667 44.390 53.235 63.112

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐508.19 ‐367.93 ‐275.38 ‐190.06 ‐103.70 ‐62.66 ‐91.33 ‐138.68 ‐164.68

Mymàx 292.35 198.10 148.79 118.10 95.07 154.35 230.65 364.07 453.01

Mzmín ‐15.73 ‐13.52 ‐12.05 ‐10.58 ‐8.38 ‐6.17 ‐4.71 ‐2.52 ‐1.09

Mzmàx 15.73 13.52 12.05 10.58 8.38 6.17 4.71 2.52 1.09

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.265 m 2.108 m 2.951 m 4.216 m 5.480 m 6.323 m 7.588 m 8.431 m

N53/N54 Acer laminat Nmín ‐152.762 ‐149.628 ‐146.185 ‐142.741 ‐137.577 ‐132.412 ‐128.968 ‐123.804 ‐120.360

Nmàx 28.915 30.772 32.813 34.853 37.914 40.974 43.015 46.075 48.116

Vymín ‐1.763 ‐1.763 ‐1.763 ‐1.764 ‐1.765 ‐1.767 ‐1.770 ‐1.778 ‐1.804

Vymàx 1.763 1.763 1.763 1.764 1.765 1.767 1.770 1.778 1.804

Vzmín ‐74.696 ‐73.040 ‐67.766 ‐62.491 ‐54.579 ‐46.667 ‐44.390 ‐53.235 ‐63.112

Vzmàx 110.961 110.502 109.037 107.573 105.496 105.496 105.496 105.496 105.496

Mtmín ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63 ‐0.63

Mtmàx 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63

Mymín ‐292.35 ‐198.10 ‐148.79 ‐118.10 ‐95.07 ‐154.35 ‐230.65 ‐364.07 ‐453.01

Mymàx 508.19 367.93 275.38 190.06 103.70 62.66 91.33 138.68 164.68

Mzmín ‐15.86 ‐13.63 ‐12.15 ‐10.67 ‐8.44 ‐6.22 ‐4.74 ‐2.54 ‐1.10

Mzmàx 15.86 13.63 12.15 10.67 8.44 6.22 4.74 2.54 1.10

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N52/N55 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 71.148 71.229 71.305 70.033 70.225 70.802 71.187 71.764 72.149 72.726 73.111

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 30.897 27.453 30.546 28.031 20.475 15.438 7.882 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐54.52 ‐52.44 ‐43.07

Mymàx 174.20 111.53 78.97 82.14 60.37 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N54/N55 Acer laminat Nmín ‐124.965 ‐121.740 ‐119.986 ‐116.714 ‐115.956 ‐113.679 ‐112.161 ‐109.884 ‐108.366 ‐106.089 ‐104.571

Nmàx 71.148 71.229 71.305 70.033 70.225 70.802 71.187 71.764 72.149 72.726 73.111

Vymín ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213 ‐0.213

Vymàx 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213 0.213

Vzmín ‐96.854 ‐80.393 ‐71.950 ‐77.127 ‐71.442 ‐54.365 ‐42.980 ‐25.903 ‐17.485 ‐13.956 ‐15.224

Vzmàx 42.016 30.897 27.453 30.546 28.031 20.475 15.438 7.882 7.241 16.150 26.285

Mtmín ‐0.35 ‐0.35 ‐0.35 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34 ‐0.34

Mtmàx 0.35 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34

Mymín ‐465.14 ‐302.05 ‐217.12 ‐222.36 ‐167.15 ‐71.21 ‐54.32 ‐48.45 ‐54.52 ‐52.44 ‐43.07

Mymàx 174.20 111.53 78.97 82.14 60.37 53.78 86.09 139.27 157.02 166.08 153.80

Mzmín ‐0.65 ‐0.25 ‐0.01 0.00 ‐0.16 ‐0.64 ‐0.95 ‐1.43 ‐1.74 ‐2.22 ‐2.53

Mzmàx 0.65 0.25 0.01 0.00 0.16 0.64 0.95 1.43 1.74 2.22 2.53

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.417 m 0.833 m 1.458 m 1.875 m 2.292 m 2.917 m 3.333 m 3.750 m

N56/N82 Acer laminat Nmín ‐255.282 ‐254.426 ‐253.571 ‐251.357 ‐249.655 ‐247.953 ‐245.401 ‐243.699 ‐241.997

Nmàx 15.647 16.154 16.661 17.973 18.982 19.990 21.503 22.511 23.519

Vymín ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511

Vymàx 17.029 17.029 17.029 17.029 17.029 17.029 17.029 17.029 17.029

Vzmín ‐71.573 ‐71.573 ‐71.573 ‐68.507 ‐67.301 ‐66.095 ‐64.285 ‐63.079 ‐61.149

Vzmàx 90.938 90.938 90.938 89.218 87.653 86.089 83.743 83.225 83.225

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.417 m 0.833 m 1.458 m 1.875 m 2.292 m 2.917 m 3.333 m 3.750 m

Mtmín ‐0.03 ‐0.03 ‐0.03 ‐0.03 ‐0.03 ‐0.03 ‐0.03 ‐0.03 ‐0.03

Mtmàx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Mymín ‐158.70 ‐141.03 ‐134.21 ‐130.99 ‐137.84 ‐160.09 ‐194.04 ‐220.50 ‐255.17

Mymàx 173.27 148.02 125.51 106.85 98.88 94.52 131.21 154.00 175.42

Mzmín ‐22.65 ‐17.85 ‐13.06 ‐5.87 ‐1.18 ‐4.83 ‐15.47 ‐22.56 ‐29.65

Mzmàx 34.24 27.15 20.05 9.41 2.42 3.73 10.93 15.73 20.52

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.250 m 0.773 m 1.295 m 1.818 m 2.341 m 2.863 m 3.386 m 3.908 m 4.431 m

N82/N57 Acer laminat Nmín ‐137.436 ‐135.301 ‐133.167 ‐131.032 ‐128.898 ‐126.764 ‐124.629 ‐122.495 ‐120.360

Nmàx 52.613 53.877 55.142 56.407 57.672 58.937 60.202 61.467 62.731

Vymín ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214

Vymàx 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214

Vzmín ‐175.278 ‐175.278 ‐175.278 ‐175.278 ‐175.278 ‐175.278 ‐175.278 ‐175.278 ‐175.278

Vzmàx 73.864 69.030 71.058 75.205 79.352 83.500 87.647 91.794 100.456

Mtmín ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98

Mtmàx 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Mymín ‐399.91 ‐313.74 ‐228.04 ‐154.15 ‐92.56 ‐61.01 ‐85.69 ‐131.86 ‐180.20

Mymàx 153.75 119.87 83.82 52.73 57.89 102.44 164.76 255.36 346.24

Mzmín ‐1.43 ‐1.32 ‐1.21 ‐1.10 ‐0.99 ‐0.87 ‐0.76 ‐0.65 ‐0.54

Mzmàx 1.43 1.32 1.21 1.10 0.99 0.87 0.76 0.65 0.54

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.417 m 0.833 m 1.458 m 1.875 m 2.292 m 2.917 m 3.333 m 3.750 m

N58/N83 Acer laminat Nmín ‐255.282 ‐254.426 ‐253.571 ‐251.357 ‐249.655 ‐247.953 ‐245.401 ‐243.699 ‐241.997

Nmàx 15.647 16.154 16.661 17.973 18.982 19.990 21.503 22.511 23.519

Vymín ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511 ‐11.511

Vymàx 17.029 17.029 17.029 17.029 17.029 17.029 17.029 17.029 17.029

Vzmín ‐90.938 ‐90.938 ‐90.938 ‐89.218 ‐87.653 ‐86.089 ‐83.743 ‐83.225 ‐83.225

Vzmàx 71.573 71.573 71.573 68.507 67.301 66.095 64.285 63.079 61.149

Mtmín ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02

Mtmàx 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Mymín ‐173.27 ‐148.02 ‐125.51 ‐106.85 ‐98.88 ‐94.52 ‐131.21 ‐154.00 ‐175.42

Mymàx 158.70 141.03 134.21 130.99 137.84 160.09 194.04 220.50 255.17

Mzmín ‐22.65 ‐17.85 ‐13.06 ‐5.87 ‐1.18 ‐4.83 ‐15.47 ‐22.56 ‐29.65

Mzmàx 34.24 27.15 20.05 9.41 2.42 3.73 10.93 15.73 20.52

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.250 m 0.773 m 1.295 m 1.818 m 2.341 m 2.863 m 3.386 m 3.908 m 4.431 m

N83/N59 Acer laminat Nmín ‐137.436 ‐135.301 ‐133.167 ‐131.032 ‐128.898 ‐126.764 ‐124.629 ‐122.495 ‐120.360

Nmàx 52.613 53.877 55.142 56.407 57.672 58.937 60.202 61.467 62.731

Vymín ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214 ‐0.214

Vymàx 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214

Vzmín ‐73.864 ‐69.030 ‐71.058 ‐75.205 ‐79.352 ‐83.500 ‐87.647 ‐91.794 ‐100.456

Vzmàx 175.278 175.278 175.278 175.278 175.278 175.278 175.278 175.278 175.278

Mtmín ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98 ‐0.98

Mtmàx 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.250 m 0.773 m 1.295 m 1.818 m 2.341 m 2.863 m 3.386 m 3.908 m 4.431 m

Mymín ‐153.75 ‐119.87 ‐83.82 ‐52.73 ‐57.89 ‐102.44 ‐164.76 ‐255.36 ‐346.24

Mymàx 399.91 313.74 228.04 154.15 92.56 61.01 85.69 131.86 180.20

Mzmín ‐1.43 ‐1.32 ‐1.21 ‐1.10 ‐0.99 ‐0.87 ‐0.76 ‐0.65 ‐0.54

Mzmàx 1.43 1.32 1.21 1.10 0.99 0.87 0.76 0.65 0.54

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N57/N60 Acer laminat Nmín ‐193.578 ‐190.408 ‐188.684 ‐185.883 ‐185.125 ‐182.848 ‐181.330 ‐179.053 ‐177.535 ‐175.258 ‐173.740

Nmàx 110.529 110.474 110.484 108.980 109.173 109.750 110.134 110.712 111.096 111.673 112.058

Vymín ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208

Vymàx 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208

Vzmín ‐84.390 ‐68.223 ‐59.945 ‐68.085 ‐62.401 ‐45.324 ‐33.939 ‐16.862 ‐10.218 ‐10.723 ‐14.941

Vzmàx 44.979 36.653 32.124 36.869 33.568 23.738 17.321 7.697 6.705 20.464 32.254

Mtmín ‐0.27 ‐0.27 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28

Mtmàx 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

Mymín ‐386.79 ‐246.74 ‐175.29 ‐183.69 ‐135.19 ‐56.31 ‐46.45 ‐54.23 ‐60.91 ‐53.03 ‐35.83

Mymàx 202.85 127.82 89.44 94.34 68.16 47.29 79.48 119.73 124.64 110.56 84.82

Mzmín ‐0.99 ‐0.60 ‐0.37 ‐0.36 ‐0.20 ‐0.26 ‐0.57 ‐1.04 ‐1.35 ‐1.81 ‐2.12

Mzmàx 0.99 0.60 0.37 0.35 0.20 0.26 0.57 1.03 1.34 1.81 2.12

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.248 m 2.110 m 3.224 m 3.226 m 3.969 m 6.202 m 7.690 m 9.923 m 11.412 m 13.644 m 15.133 m

N59/N60 Acer laminat Nmín ‐193.578 ‐190.408 ‐188.684 ‐185.883 ‐185.125 ‐182.848 ‐181.330 ‐179.053 ‐177.535 ‐175.258 ‐173.740

Nmàx 110.529 110.474 110.484 108.980 109.173 109.750 110.134 110.712 111.096 111.673 112.058

Vymín ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208 ‐0.208

Vymàx 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208

Vzmín ‐84.390 ‐68.223 ‐59.945 ‐68.085 ‐62.401 ‐45.324 ‐33.939 ‐16.862 ‐10.218 ‐10.723 ‐14.941

Vzmàx 44.979 36.653 32.124 36.869 33.568 23.738 17.321 7.697 6.705 20.464 32.254

Mtmín ‐0.27 ‐0.27 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28 ‐0.28

Mtmàx 0.27 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

Mymín ‐386.79 ‐246.74 ‐175.29 ‐183.69 ‐135.19 ‐56.31 ‐46.45 ‐54.23 ‐60.91 ‐53.03 ‐35.83

Mymàx 202.85 127.82 89.44 94.34 68.16 47.29 79.48 119.73 124.64 110.56 84.82

Mzmín ‐0.99 ‐0.60 ‐0.37 ‐0.35 ‐0.20 ‐0.26 ‐0.57 ‐1.03 ‐1.34 ‐1.81 ‐2.12

Mzmàx 0.99 0.60 0.37 0.36 0.20 0.26 0.57 1.04 1.35 1.81 2.12

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.417 m 0.833 m 1.458 m 1.875 m 2.292 m 2.917 m 3.333 m 3.750 m

N61/N84 Acer laminat Nmín ‐144.999 ‐144.143 ‐143.288 ‐140.957 ‐139.150 ‐137.342 ‐134.631 ‐132.824 ‐131.016

Nmàx ‐31.200 ‐30.693 ‐30.186 ‐28.805 ‐27.734 ‐26.663 ‐25.056 ‐23.985 ‐22.914

Vymín ‐18.322 ‐18.322 ‐18.322 ‐17.658 ‐17.055 ‐16.452 ‐15.548 ‐14.944 ‐14.062

Vymàx 4.041 4.041 4.041 2.607 1.304 0.000 0.374 2.508 5.922

Vzmín ‐34.858 ‐34.858 ‐34.858 ‐32.023 ‐29.447 ‐26.870 ‐23.005 ‐20.428 ‐16.306

Vzmàx 21.129 21.129 21.129 19.376 17.782 16.189 13.798 12.204 9.654

Mtmín ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04

Mtmàx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Mymín ‐137.79 ‐123.37 ‐108.95 ‐87.97 ‐75.28 ‐63.67 ‐48.28 ‐39.35 ‐31.51

Mymàx 86.33 77.63 68.93 56.29 48.65 41.68 32.48 27.18 22.55

Mzmín ‐30.08 ‐22.44 ‐14.81 ‐4.54 ‐0.03 3.94 4.90 5.99 5.37

Mzmàx 10.96 9.28 7.60 6.40 8.82 13.51 21.94 27.98 33.87

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.250 m 0.834 m 1.417 m 2.001 m 2.584 m 3.168 m 3.752 m 4.335 m 4.919 m

N84/N62 Acer laminat Nmín ‐35.579 ‐33.047 ‐30.515 ‐27.984 ‐25.452 ‐22.920 ‐20.388 ‐17.857 ‐15.325

Nmàx 4.505 6.006 7.506 9.006 10.506 12.007 13.507 15.007 16.508

Vymín ‐17.030 ‐12.760 ‐9.771 ‐8.947 ‐8.440 ‐7.934 ‐7.427 ‐8.119 ‐9.598

Vymàx 12.115 9.507 7.682 5.856 4.030 3.007 5.996 8.985 12.389

Vzmín ‐32.665 ‐27.509 ‐23.900 ‐20.291 ‐16.682 ‐13.073 ‐9.464 ‐5.854 ‐1.744

Vzmàx 20.280 17.091 14.859 12.626 10.394 8.161 5.929 3.697 1.154

Mtmín ‐0.65 ‐0.65 ‐0.65 ‐0.65 ‐0.65 ‐0.65 ‐0.65 ‐0.65 ‐0.65

Mtmàx 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46

Mymín ‐78.14 ‐61.03 ‐46.03 ‐33.13 ‐22.34 ‐13.66 ‐7.08 ‐2.61 ‐0.25

Mymàx 48.70 38.07 28.75 20.73 14.01 8.60 4.48 1.68 0.17

Mzmín ‐31.51 ‐25.08 ‐19.22 ‐14.25 ‐13.61 ‐13.84 ‐13.39 ‐12.49 ‐14.08

Mzmàx 9.60 4.83 1.17 ‐0.31 1.50 2.81 5.87 9.57 13.46

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.417 m 0.833 m 1.458 m 1.875 m 2.292 m 2.917 m 3.333 m 3.750 m

N63/N88 Acer laminat Nmín ‐144.999 ‐144.143 ‐143.288 ‐140.957 ‐139.150 ‐137.342 ‐134.631 ‐132.824 ‐131.016

Nmàx ‐31.200 ‐30.693 ‐30.186 ‐28.805 ‐27.734 ‐26.663 ‐25.056 ‐23.985 ‐22.914

Vymín ‐4.041 ‐4.041 ‐4.041 ‐2.607 ‐1.304 0.000 ‐0.374 ‐2.508 ‐5.922

Vymàx 18.322 18.322 18.322 17.658 17.055 16.452 15.548 14.944 14.062

Vzmín ‐34.858 ‐34.858 ‐34.858 ‐32.023 ‐29.447 ‐26.870 ‐23.005 ‐20.428 ‐16.306

Vzmàx 21.129 21.129 21.129 19.376 17.782 16.189 13.798 12.204 9.654

Mtmín ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02

Mtmàx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Mymín ‐137.79 ‐123.37 ‐108.95 ‐87.97 ‐75.28 ‐63.67 ‐48.28 ‐39.35 ‐31.51

Mymàx 86.33 77.63 68.93 56.29 48.65 41.68 32.48 27.18 22.55

Mzmín ‐10.96 ‐9.28 ‐7.60 ‐6.40 ‐8.82 ‐13.51 ‐21.94 ‐27.98 ‐33.87

Mzmàx 30.08 22.44 14.81 4.54 0.03 ‐3.94 ‐4.90 ‐5.99 ‐5.37

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.250 m 0.834 m 1.417 m 2.001 m 2.584 m 3.168 m 3.752 m 4.335 m 4.919 m

N88/N64 Acer laminat Nmín ‐35.579 ‐33.047 ‐30.515 ‐27.984 ‐25.452 ‐22.920 ‐20.388 ‐17.857 ‐15.325

Nmàx 4.505 6.006 7.506 9.006 10.506 12.007 13.507 15.007 16.508

Vymín ‐12.115 ‐9.507 ‐7.682 ‐5.856 ‐4.030 ‐3.007 ‐5.996 ‐8.985 ‐12.389

Vymàx 17.030 12.760 9.771 8.947 8.440 7.934 7.427 8.119 9.598

Vzmín ‐32.665 ‐27.509 ‐23.900 ‐20.291 ‐16.682 ‐13.073 ‐9.464 ‐5.854 ‐1.744

Vzmàx 20.280 17.091 14.859 12.626 10.394 8.161 5.929 3.697 1.154

Mtmín ‐0.46 ‐0.46 ‐0.46 ‐0.46 ‐0.46 ‐0.46 ‐0.46 ‐0.46 ‐0.46

Mtmàx 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

Mymín ‐78.14 ‐61.03 ‐46.03 ‐33.13 ‐22.34 ‐13.66 ‐7.08 ‐2.61 ‐0.25

Mymàx 48.70 38.07 28.75 20.73 14.01 8.60 4.48 1.68 0.17

Mzmín ‐9.60 ‐4.83 ‐1.17 0.31 ‐1.50 ‐2.81 ‐5.87 ‐9.57 ‐13.46

Mzmàx 31.51 25.08 19.22 14.25 13.61 13.84 13.39 12.49 14.08
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.152 m 1.264 m 2.006 m 2.747 m 3.859 m 4.971 m 5.713 m 6.825 m 7.566 m

N62/N69 Acer laminat Nmín ‐11.185 ‐10.617 ‐10.254 ‐9.986 ‐9.589 ‐9.195 ‐8.934 ‐8.546 ‐8.289

Nmàx 14.509 14.654 14.749 14.843 14.983 15.120 15.211 15.344 15.432

Vymín ‐1.744 ‐0.853 ‐0.403 ‐0.006 ‐0.299 ‐0.533 ‐0.644 ‐0.740 ‐0.758

Vymàx 1.154 0.568 0.275 0.031 0.417 0.767 0.893 1.003 1.024

Vzmín ‐13.604 ‐8.731 ‐5.904 ‐3.089 ‐1.354 ‐6.071 ‐9.129 ‐13.225 ‐15.965

Vzmàx 14.932 9.633 6.516 3.391 1.683 6.007 8.874 13.153 15.990

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐12.04 ‐2.67 ‐6.61 ‐10.25 ‐11.36 ‐7.23 ‐1.57 ‐11.87 ‐22.68

Mymàx 12.85 1.88 6.57 9.63 10.18 6.37 1.98 10.86 21.68

Mzmín ‐0.40 ‐0.61 ‐0.92 ‐1.03 ‐0.86 ‐0.39 ‐0.26 ‐1.06 ‐1.82

Mzmàx 0.30 0.96 1.43 1.55 1.31 0.62 0.05 0.82 1.38

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.741 m 1.854 m 2.595 m 3.707 m 4.819 m 5.561 m 6.673 m 7.414 m

N69/N65 Acer laminat Nmín ‐9.465 ‐9.085 ‐8.519 ‐8.143 ‐7.583 ‐7.026 ‐6.657 ‐6.106 ‐5.741

Nmàx 19.009 19.106 19.249 19.344 19.484 19.621 19.712 19.846 19.934

Vymín ‐1.569 ‐1.162 ‐0.630 ‐0.327 ‐0.063 ‐0.309 ‐0.427 ‐0.534 ‐0.561

Vymàx 1.352 0.995 0.529 0.265 0.093 0.374 0.508 0.631 0.662

Vzmín ‐15.380 ‐12.432 ‐8.059 ‐5.242 ‐1.117 ‐2.997 ‐5.717 ‐9.812 ‐13.112

Vzmàx 14.522 11.848 7.824 5.132 1.081 3.637 6.507 10.789 14.210

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐19.85 ‐9.67 ‐1.84 ‐6.10 ‐9.54 ‐8.47 ‐5.24 ‐4.36 ‐13.42

Mymàx 19.45 9.68 2.86 7.52 10.77 9.19 5.54 3.39 11.68

Mzmín ‐1.80 ‐0.79 ‐0.27 ‐0.57 ‐0.67 ‐0.45 ‐0.18 ‐0.41 ‐0.86

Mzmàx 1.43 0.57 0.45 0.77 0.87 0.60 0.27 0.36 0.77

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.152 m 1.264 m 2.006 m 2.747 m 3.859 m 4.971 m 5.713 m 6.825 m 7.566 m

N64/N75 Acer laminat Nmín ‐11.185 ‐10.617 ‐10.254 ‐9.986 ‐9.589 ‐9.195 ‐8.934 ‐8.546 ‐8.289

Nmàx 14.509 14.654 14.749 14.843 14.983 15.120 15.211 15.344 15.432

Vymín ‐1.154 ‐0.568 ‐0.275 ‐0.031 ‐0.417 ‐0.767 ‐0.893 ‐1.003 ‐1.024

Vymàx 1.744 0.853 0.403 0.006 0.299 0.533 0.644 0.740 0.758

Vzmín ‐13.604 ‐8.731 ‐5.904 ‐3.089 ‐1.354 ‐6.071 ‐9.129 ‐13.225 ‐15.965

Vzmàx 14.932 9.633 6.516 3.391 1.683 6.007 8.874 13.153 15.990

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐12.04 ‐2.67 ‐6.61 ‐10.25 ‐11.36 ‐7.23 ‐1.57 ‐11.87 ‐22.68

Mymàx 12.85 1.88 6.57 9.63 10.18 6.37 1.98 10.86 21.68

Mzmín ‐0.30 ‐0.96 ‐1.43 ‐1.55 ‐1.31 ‐0.62 ‐0.05 ‐0.82 ‐1.38

Mzmàx 0.40 0.61 0.92 1.03 0.86 0.39 0.26 1.06 1.82

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.741 m 1.854 m 2.595 m 3.707 m 4.819 m 5.561 m 6.673 m 7.414 m

N75/N65 Acer laminat Nmín ‐9.465 ‐9.085 ‐8.519 ‐8.143 ‐7.583 ‐7.026 ‐6.657 ‐6.106 ‐5.741

Nmàx 19.009 19.106 19.249 19.344 19.484 19.621 19.712 19.846 19.934

Vymín ‐1.352 ‐0.995 ‐0.529 ‐0.265 ‐0.093 ‐0.374 ‐0.508 ‐0.631 ‐0.662

Vymàx 1.569 1.162 0.630 0.327 0.063 0.309 0.427 0.534 0.561

Vzmín ‐15.380 ‐12.432 ‐8.059 ‐5.242 ‐1.117 ‐2.997 ‐5.717 ‐9.812 ‐13.112

Vzmàx 14.522 11.848 7.824 5.132 1.081 3.637 6.507 10.789 14.210

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐19.85 ‐9.67 ‐1.84 ‐6.10 ‐9.54 ‐8.47 ‐5.24 ‐4.36 ‐13.42

Mymàx 19.45 9.68 2.86 7.52 10.77 9.19 5.54 3.39 11.68

Mzmín ‐1.43 ‐0.57 ‐0.45 ‐0.77 ‐0.87 ‐0.60 ‐0.27 ‐0.36 ‐0.77

Mzmàx 1.80 0.79 0.27 0.57 0.67 0.45 0.18 0.41 0.86

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.485 m 2.475 m 3.465 m 4.949 m 6.434 m 7.424 m 8.909 m 9.899 m

N66/N67 Acer laminat Nmín ‐74.420 ‐70.140 ‐65.595 ‐61.050 ‐54.232 ‐47.414 ‐42.868 ‐36.050 ‐32.018

Nmàx 4.729 7.265 9.959 12.653 16.693 20.733 23.427 27.467 29.857

Vymín ‐4.475 ‐4.475 ‐4.475 ‐4.475 ‐4.475 ‐4.475 ‐4.475 ‐4.475 ‐4.475

Vymàx 4.427 4.427 4.427 4.427 4.427 4.427 4.427 4.427 4.427

Vzmín ‐69.070 ‐65.361 ‐57.788 ‐50.214 ‐38.855 ‐27.495 ‐19.922 ‐8.562 ‐2.129

Vzmàx 85.323 80.719 71.319 61.920 47.820 33.721 24.321 10.221 2.631

Mtmín ‐0.06 ‐0.06 ‐0.06 ‐0.06 ‐0.06 ‐0.06 ‐0.06 ‐0.06 ‐0.06

Mtmàx 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Mymín ‐381.50 ‐279.84 ‐218.89 ‐165.43 ‐99.31 ‐50.05 ‐26.58 ‐5.43 ‐0.24

Mymàx 469.63 344.05 268.80 202.86 121.38 60.84 32.12 6.47 0.29

Mzmín ‐28.53 ‐21.89 ‐17.47 ‐13.04 ‐6.42 ‐0.32 ‐4.49 ‐11.05 ‐15.42

Mzmàx 28.41 21.84 17.46 13.07 6.51 1.00 4.74 11.39 15.82

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.417 m 0.833 m 1.458 m 1.875 m 2.292 m 2.917 m 3.333 m 3.750 m

N68/N85 Acer laminat Nmín ‐284.879 ‐284.024 ‐283.168 ‐280.722 ‐278.808 ‐276.895 ‐274.025 ‐272.112 ‐270.199

Nmàx ‐50.596 ‐50.089 ‐49.582 ‐48.132 ‐46.998 ‐45.864 ‐44.163 ‐43.030 ‐41.896

Vymín ‐8.477 ‐8.477 ‐8.477 ‐8.477 ‐8.477 ‐8.477 ‐8.477 ‐8.477 ‐8.477

Vymàx 10.716 10.716 10.716 10.716 10.716 10.716 10.716 10.716 10.716

Vzmín ‐66.286 ‐66.286 ‐66.286 ‐61.934 ‐57.977 ‐54.021 ‐48.086 ‐44.130 ‐37.799

Vzmàx 53.033 53.033 53.033 49.527 46.339 43.151 38.370 35.182 30.082

Mtmín ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02

Mtmàx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Mymín ‐266.25 ‐238.68 ‐211.12 ‐170.78 ‐145.86 ‐122.59 ‐90.77 ‐71.62 ‐54.12

Mymàx 219.05 197.01 174.96 142.71 122.80 104.22 78.83 63.57 49.64

Mzmín ‐17.82 ‐14.29 ‐10.76 ‐5.56 ‐2.40 ‐3.72 ‐10.41 ‐14.88 ‐19.34

Mzmàx 20.85 16.39 11.93 5.34 1.24 1.61 6.90 10.44 13.97

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.250 m 0.815 m 1.662 m 2.227 m 3.074 m 3.922 m 4.487 m 5.334 m 5.899 m

N85/N69 Acer laminat Nmín ‐57.133 ‐54.539 ‐50.649 ‐48.055 ‐44.164 ‐40.273 ‐37.679 ‐33.859 ‐31.707

Nmàx 15.434 16.971 19.277 20.814 23.119 25.425 26.962 29.226 30.501

Vymín ‐2.965 ‐2.965 ‐2.965 ‐2.965 ‐2.965 ‐2.965 ‐2.965 ‐2.965 ‐2.965

Vymàx 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337 3.337

Vzmín ‐56.798 ‐49.060 ‐41.014 ‐35.650 ‐27.604 ‐19.558 ‐14.194 ‐6.504 ‐2.593

Vzmàx 46.100 39.865 33.383 29.061 22.579 16.096 11.774 5.505 2.110

Mtmín ‐0.18 ‐0.18 ‐0.18 ‐0.18 ‐0.18 ‐0.18 ‐0.18 ‐0.18 ‐0.18

Mtmàx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Mymín ‐156.94 ‐127.71 ‐89.54 ‐67.89 ‐41.09 ‐21.11 ‐11.58 ‐2.91 ‐0.28

Mymàx 128.25 104.51 73.48 55.84 33.96 17.57 9.70 2.45 0.24

Mzmín ‐11.14 ‐9.47 ‐6.96 ‐5.28 ‐2.77 ‐0.26 ‐0.96 ‐3.63 ‐5.41

Mzmàx 13.50 11.62 8.79 6.90 4.07 1.86 1.97 4.15 5.73

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.632 m 2.720 m 4.352 m 5.439 m 7.071 m 8.159 m 9.791 m 10.879 m

N70/N5 Acer laminat Nmín ‐73.012 ‐68.057 ‐63.062 ‐55.569 ‐50.574 ‐43.081 ‐38.085 ‐30.592 ‐26.578

Nmàx ‐9.171 ‐6.235 ‐3.275 1.165 4.125 8.566 11.526 15.966 18.345

Vymín ‐4.319 ‐4.319 ‐4.319 ‐4.319 ‐4.319 ‐4.319 ‐4.319 ‐4.319 ‐4.319

Vymàx 4.319 4.319 4.319 4.319 4.319 4.319 4.319 4.319 4.319

Vzmín ‐73.790 ‐68.956 ‐60.633 ‐48.149 ‐39.826 ‐27.342 ‐19.019 ‐6.535 ‐1.111

Vzmàx 84.241 78.721 69.218 54.962 45.458 31.202 21.698 7.442 1.246

Mtmín ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01

Mtmàx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Mymín ‐430.23 ‐311.34 ‐240.85 ‐152.10 ‐104.24 ‐49.44 ‐24.22 ‐3.37 ‐0.07

Mymàx 491.08 355.36 274.88 173.56 118.94 56.39 27.62 3.84 0.08

Mzmín ‐27.10 ‐20.05 ‐15.35 ‐8.49 ‐4.29 ‐3.44 ‐8.14 ‐15.19 ‐19.89

Mzmàx 27.10 20.05 15.35 8.49 4.29 3.44 8.14 15.19 19.89

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.417 m 0.833 m 1.458 m 1.875 m 2.292 m 2.917 m 3.333 m 3.750 m

N71/N86 Acer laminat Nmín ‐270.133 ‐269.277 ‐268.422 ‐265.975 ‐264.062 ‐262.149 ‐259.279 ‐257.366 ‐255.452

Nmàx ‐55.150 ‐54.643 ‐54.136 ‐52.686 ‐51.553 ‐50.419 ‐48.718 ‐47.584 ‐46.451

Vymín ‐8.804 ‐8.804 ‐8.804 ‐8.804 ‐8.804 ‐8.804 ‐8.804 ‐8.804 ‐8.804

Vymàx 8.804 8.804 8.804 8.804 8.804 8.804 8.804 8.804 8.804

Vzmín ‐64.346 ‐64.346 ‐64.346 ‐60.342 ‐56.702 ‐53.062 ‐47.602 ‐43.962 ‐38.138

Vzmàx 56.040 56.040 56.040 52.534 49.346 46.159 41.377 38.190 33.089

Mtmín ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01

Mtmàx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Mymín ‐275.26 ‐248.50 ‐221.74 ‐182.52 ‐158.18 ‐135.37 ‐104.00 ‐84.99 ‐67.50

Mymàx 244.84 221.54 198.24 164.10 142.92 123.08 95.81 79.29 64.10

Mzmín ‐18.21 ‐14.54 ‐10.89 ‐5.45 ‐1.82 ‐2.09 ‐7.47 ‐11.14 ‐14.81

Mzmàx 18.21 14.54 10.89 5.45 1.82 2.09 7.47 11.14 14.81

Llistats
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.250 m 0.913 m 1.907 m 2.902 m 3.564 m 4.559 m 5.222 m 6.216 m 6.879 m

N86/N65 Acer laminat Nmín ‐55.123 ‐52.079 ‐47.513 ‐42.947 ‐39.904 ‐35.338 ‐32.294 ‐27.787 ‐25.665

Nmàx 3.335 5.138 7.844 10.550 12.354 15.059 16.863 19.533 20.791

Vymín ‐3.689 ‐3.689 ‐3.689 ‐3.689 ‐3.689 ‐3.689 ‐3.689 ‐3.689 ‐3.689

Vymàx 3.689 3.689 3.689 3.689 3.689 3.689 3.689 3.689 3.689

Vzmín ‐58.065 ‐50.090 ‐41.404 ‐32.717 ‐26.926 ‐18.239 ‐12.448 ‐3.964 ‐1.278

Vzmàx 50.849 43.865 36.258 28.651 23.580 15.972 10.901 3.472 1.122

Mtmín ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01

Mtmàx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Mymín ‐179.38 ‐144.26 ‐98.77 ‐61.92 ‐42.15 ‐19.69 ‐9.52 ‐1.45 ‐0.09

Mymàx 157.09 126.33 86.49 54.22 36.91 17.24 8.34 1.27 0.10

Mzmín ‐12.06 ‐9.61 ‐5.95 ‐2.58 ‐1.63 ‐3.83 ‐6.28 ‐9.95 ‐12.39

Mzmàx 12.06 9.61 5.95 2.58 1.63 3.83 6.28 9.95 12.39

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 1.485 m 2.475 m 3.465 m 4.949 m 6.434 m 7.424 m 8.909 m 9.899 m

N72/N73 Acer laminat Nmín ‐74.420 ‐70.140 ‐65.595 ‐61.050 ‐54.232 ‐47.414 ‐42.868 ‐36.050 ‐32.018

Nmàx 4.729 7.265 9.959 12.653 16.693 20.733 23.427 27.467 29.857

Vymín ‐4.427 ‐4.427 ‐4.427 ‐4.427 ‐4.427 ‐4.427 ‐4.427 ‐4.427 ‐4.427

Vymàx 4.475 4.475 4.475 4.475 4.475 4.475 4.475 4.475 4.475

Vzmín ‐69.070 ‐65.361 ‐57.788 ‐50.214 ‐38.855 ‐27.495 ‐19.922 ‐8.562 ‐2.129

Vzmàx 85.323 80.719 71.319 61.920 47.820 33.721 24.321 10.221 2.631

Mtmín ‐0.15 ‐0.15 ‐0.15 ‐0.15 ‐0.15 ‐0.15 ‐0.15 ‐0.15 ‐0.15

Mtmàx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06

Mymín ‐381.50 ‐279.84 ‐218.89 ‐165.43 ‐99.31 ‐50.05 ‐26.58 ‐5.43 ‐0.24

Mymàx 469.63 344.05 268.80 202.86 121.38 60.84 32.12 6.47 0.29

Mzmín ‐28.41 ‐21.84 ‐17.46 ‐13.07 ‐6.51 ‐1.00 ‐4.74 ‐11.39 ‐15.82

Mzmàx 28.53 21.89 17.47 13.04 6.42 0.32 4.49 11.05 15.42

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.417 m 0.833 m 1.458 m 1.875 m 2.292 m 2.917 m 3.333 m 3.750 m

N74/N87 Acer laminat Nmín ‐284.879 ‐284.024 ‐283.168 ‐280.722 ‐278.808 ‐276.895 ‐274.025 ‐272.112 ‐270.199

Nmàx ‐50.596 ‐50.089 ‐49.582 ‐48.132 ‐46.998 ‐45.864 ‐44.163 ‐43.030 ‐41.896

Vymín ‐10.716 ‐10.716 ‐10.716 ‐10.716 ‐10.716 ‐10.716 ‐10.716 ‐10.716 ‐10.716

Vymàx 8.477 8.477 8.477 8.477 8.477 8.477 8.477 8.477 8.477

Vzmín ‐66.286 ‐66.286 ‐66.286 ‐61.934 ‐57.977 ‐54.021 ‐48.086 ‐44.130 ‐37.799

Vzmàx 53.033 53.033 53.033 49.527 46.339 43.151 38.370 35.182 30.082

Mtmín ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02

Mtmàx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Mymín ‐266.25 ‐238.68 ‐211.12 ‐170.78 ‐145.86 ‐122.59 ‐90.77 ‐71.62 ‐54.12

Mymàx 219.05 197.01 174.96 142.71 122.80 104.22 78.83 63.57 49.64

Mzmín ‐20.85 ‐16.39 ‐11.93 ‐5.34 ‐1.24 ‐1.61 ‐6.90 ‐10.44 ‐13.97

Mzmàx 17.82 14.29 10.76 5.56 2.40 3.72 10.41 14.88 19.34
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.250 m 0.815 m 1.662 m 2.227 m 3.074 m 3.922 m 4.487 m 5.334 m 5.899 m

N87/N75 Acer laminat Nmín ‐57.133 ‐54.539 ‐50.649 ‐48.055 ‐44.164 ‐40.273 ‐37.679 ‐33.859 ‐31.707

Nmàx 15.434 16.971 19.277 20.814 23.119 25.425 26.962 29.226 30.501

Vymín ‐3.337 ‐3.337 ‐3.337 ‐3.337 ‐3.337 ‐3.337 ‐3.337 ‐3.337 ‐3.337

Vymàx 2.965 2.965 2.965 2.965 2.965 2.965 2.965 2.965 2.965

Vzmín ‐56.798 ‐49.060 ‐41.014 ‐35.650 ‐27.604 ‐19.558 ‐14.194 ‐6.504 ‐2.593

Vzmàx 46.100 39.865 33.383 29.061 22.579 16.096 11.774 5.505 2.110

Mtmín ‐0.05 ‐0.05 ‐0.05 ‐0.05 ‐0.05 ‐0.05 ‐0.05 ‐0.05 ‐0.05

Mtmàx 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

Mymín ‐156.94 ‐127.71 ‐89.54 ‐67.89 ‐41.09 ‐21.11 ‐11.58 ‐2.91 ‐0.28

Mymàx 128.25 104.51 73.48 55.84 33.96 17.57 9.70 2.45 0.24

Mzmín ‐13.50 ‐11.62 ‐8.79 ‐6.90 ‐4.07 ‐1.86 ‐1.97 ‐4.15 ‐5.73

Mzmàx 11.14 9.47 6.96 5.28 2.77 0.26 0.96 3.63 5.41

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.469 m 0.938 m 1.406 m 1.875 m 2.344 m 2.813 m 3.281 m 3.750 m

N76/N77 Acer laminat Nmín ‐207.186 ‐206.873 ‐206.559 ‐206.246 ‐205.933 ‐205.619 ‐205.306 ‐204.992 ‐204.679

Nmàx ‐38.493 ‐38.308 ‐38.122 ‐37.936 ‐37.751 ‐37.565 ‐37.379 ‐37.194 ‐37.008

Vymín ‐6.045 ‐6.045 ‐6.045 ‐6.045 ‐6.045 ‐6.045 ‐6.045 ‐6.045 ‐6.045

Vymàx 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055 5.055

Vzmín ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701

Vzmàx 15.631 15.631 15.631 15.631 15.631 15.631 15.631 15.631 15.631

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐35.75 ‐26.99 ‐18.24 ‐9.49 ‐0.78 ‐6.81 ‐14.13 ‐21.46 ‐28.79

Mymàx 29.83 22.50 15.19 7.87 0.60 8.08 16.84 25.61 34.38

Mzmín ‐10.78 ‐7.95 ‐5.12 ‐2.29 ‐0.26 ‐2.63 ‐5.00 ‐7.37 ‐9.74

Mzmàx 9.22 6.86 4.51 2.17 0.62 3.38 6.22 9.05 11.88

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.469 m 0.938 m 1.406 m 1.875 m 2.344 m 2.813 m 3.281 m 3.750 m

N78/N79 Acer laminat Nmín ‐213.253 ‐212.940 ‐212.626 ‐212.313 ‐211.999 ‐211.686 ‐211.373 ‐211.059 ‐210.746

Nmàx ‐45.698 ‐45.513 ‐45.327 ‐45.141 ‐44.956 ‐44.770 ‐44.584 ‐44.399 ‐44.213

Vymín ‐4.355 ‐4.355 ‐4.355 ‐4.355 ‐4.355 ‐4.355 ‐4.355 ‐4.355 ‐4.355

Vymàx 4.355 4.355 4.355 4.355 4.355 4.355 4.355 4.355 4.355

Vzmín ‐19.825 ‐19.825 ‐19.825 ‐19.825 ‐19.825 ‐19.825 ‐19.825 ‐19.825 ‐19.825

Vzmàx 17.853 17.853 17.853 17.853 17.853 17.853 17.853 17.853 17.853

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐37.86 ‐28.57 ‐19.29 ‐10.01 ‐0.76 ‐7.81 ‐16.18 ‐24.55 ‐32.92

Mymàx 34.03 25.67 17.31 8.96 0.63 8.60 17.90 27.19 36.48

Mzmín ‐8.42 ‐6.38 ‐4.34 ‐2.30 ‐0.25 ‐1.79 ‐3.83 ‐5.87 ‐7.91

Mzmàx 8.42 6.38 4.34 2.30 0.25 1.79 3.83 5.87 7.91
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.000 m 0.469 m 0.938 m 1.406 m 1.875 m 2.344 m 2.813 m 3.281 m 3.750 m

N80/N81 Acer laminat Nmín ‐207.186 ‐206.873 ‐206.559 ‐206.246 ‐205.933 ‐205.619 ‐205.306 ‐204.992 ‐204.679

Nmàx ‐38.493 ‐38.308 ‐38.122 ‐37.936 ‐37.751 ‐37.565 ‐37.379 ‐37.194 ‐37.008

Vymín ‐5.055 ‐5.055 ‐5.055 ‐5.055 ‐5.055 ‐5.055 ‐5.055 ‐5.055 ‐5.055

Vymàx 6.045 6.045 6.045 6.045 6.045 6.045 6.045 6.045 6.045

Vzmín ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701 ‐18.701

Vzmàx 15.631 15.631 15.631 15.631 15.631 15.631 15.631 15.631 15.631

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐35.75 ‐26.99 ‐18.24 ‐9.49 ‐0.78 ‐6.81 ‐14.13 ‐21.46 ‐28.79

Mymàx 29.83 22.50 15.19 7.87 0.60 8.08 16.84 25.61 34.38

Mzmín ‐9.22 ‐6.86 ‐4.51 ‐2.17 ‐0.62 ‐3.38 ‐6.22 ‐9.05 ‐11.88

Mzmàx 10.78 7.95 5.12 2.29 0.26 2.63 5.00 7.37 9.74

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.245 m 1.138 m 2.031 m 2.924 m 3.817 m 4.711 m 5.604 m 6.497 m 7.390 m

N82/N77 Acer laminat Nmín ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696

Nmàx 256.995 256.995 256.995 256.995 256.995 256.995 256.995 256.995 256.995

Vymín ‐0.509 ‐0.509 ‐0.509 ‐0.509 ‐0.509 ‐0.509 ‐0.509 ‐0.509 ‐0.509

Vymàx 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346 0.346

Vzmín ‐110.698 ‐81.889 ‐59.282 ‐38.103 ‐18.018 ‐7.194 1.439 10.073 19.769

Vzmàx ‐25.371 ‐14.369 ‐5.736 2.898 11.642 29.648 49.844 71.435 96.826

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐179.00 ‐99.88 ‐50.21 ‐24.51 ‐6.51 3.77 6.34 ‐14.75 ‐87.34

Mymàx 35.47 52.16 72.55 91.17 91.74 74.28 40.26 2.09 ‐11.22

Mzmín ‐1.94 ‐1.49 ‐1.03 ‐0.58 ‐0.17 ‐0.27 ‐0.58 ‐0.89 ‐1.20

Mzmàx 1.28 0.97 0.66 0.35 0.13 0.33 0.78 1.24 1.69

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.110 m 1.020 m 1.930 m 2.840 m 3.750 m 4.660 m 5.570 m 6.480 m 7.390 m

N77/N79 Acer laminat Nmín ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726

Nmàx 255.286 255.286 255.286 255.286 255.286 255.286 255.286 255.286 255.286

Vymín ‐0.290 ‐0.290 ‐0.290 ‐0.290 ‐0.290 ‐0.290 ‐0.290 ‐0.290 ‐0.290

Vymàx 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150

Vzmín ‐94.476 ‐68.657 ‐45.623 ‐22.589 ‐0.881 7.916 16.713 25.509 35.369

Vzmàx ‐34.182 ‐24.322 ‐15.526 ‐6.729 2.694 25.117 48.152 71.186 97.005

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐82.63 ‐12.21 10.92 22.93 26.94 22.94 10.66 ‐16.15 ‐90.51

Mymàx ‐19.32 7.00 50.69 80.42 89.24 77.16 44.12 ‐0.10 ‐28.49

Mzmín ‐0.94 ‐0.67 ‐0.41 ‐0.15 ‐0.14 ‐0.16 ‐0.18 ‐0.24 ‐0.37

Mzmàx 0.72 0.58 0.44 0.31 0.19 0.38 0.65 0.91 1.17

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.110 m 1.020 m 1.930 m 2.840 m 3.750 m 4.660 m 5.570 m 6.480 m 7.390 m

N79/N81 Acer laminat Nmín ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726 ‐105.726

Nmàx 255.286 255.286 255.286 255.286 255.286 255.286 255.286 255.286 255.286
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.110 m 1.020 m 1.930 m 2.840 m 3.750 m 4.660 m 5.570 m 6.480 m 7.390 m

Vymín ‐0.150 ‐0.150 ‐0.150 ‐0.150 ‐0.150 ‐0.150 ‐0.150 ‐0.150 ‐0.150

Vymàx 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290 0.290

Vzmín ‐97.005 ‐71.186 ‐48.152 ‐25.117 ‐2.694 6.729 15.526 24.322 34.182

Vzmàx ‐35.369 ‐25.509 ‐16.713 ‐7.916 0.881 22.589 45.623 68.657 94.476

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐90.51 ‐16.15 10.66 22.94 26.94 22.93 10.92 ‐12.21 ‐82.63

Mymàx ‐28.49 ‐0.10 44.12 77.16 89.24 80.42 50.69 7.00 ‐19.32

Mzmín ‐0.37 ‐0.24 ‐0.18 ‐0.16 ‐0.14 ‐0.15 ‐0.41 ‐0.67 ‐0.94

Mzmàx 1.17 0.91 0.65 0.38 0.19 0.31 0.44 0.58 0.72

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.110 m 1.003 m 1.896 m 2.789 m 3.682 m 4.576 m 5.469 m 6.362 m 7.255 m

N81/N83 Acer laminat Nmín ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696 ‐106.696

Nmàx 256.995 256.995 256.995 256.995 256.995 256.995 256.995 256.995 256.995

Vymín ‐0.346 ‐0.346 ‐0.346 ‐0.346 ‐0.346 ‐0.346 ‐0.346 ‐0.346 ‐0.346

Vymàx 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509

Vzmín ‐96.826 ‐71.435 ‐49.844 ‐29.648 ‐11.642 ‐2.898 5.736 14.369 25.371

Vzmàx ‐19.769 ‐10.073 ‐1.439 7.194 18.018 38.103 59.282 81.889 110.698

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐87.34 ‐14.75 6.34 3.77 ‐6.51 ‐24.51 ‐50.21 ‐99.88 ‐179.00

Mymàx ‐11.22 2.09 40.26 74.28 91.74 91.17 72.55 52.16 35.47

Mzmín ‐1.20 ‐0.89 ‐0.58 ‐0.27 ‐0.17 ‐0.58 ‐1.03 ‐1.49 ‐1.94

Mzmàx 1.69 1.24 0.78 0.33 0.13 0.35 0.66 0.97 1.28

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.150 m 1.050 m 1.950 m 2.850 m 3.750 m 4.650 m 5.550 m 6.450 m 7.350 m

N84/N85 Acer laminat Nmín ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606

Nmàx 19.786 19.786 19.786 19.786 19.786 19.786 19.786 19.786 19.786

Vymín ‐0.476 ‐0.476 ‐0.476 ‐0.476 ‐0.476 ‐0.476 ‐0.476 ‐0.476 ‐0.476

Vymàx 0.301 0.301 0.301 0.301 0.301 0.301 0.301 0.301 0.301

Vzmín ‐90.364 ‐63.786 ‐41.005 ‐18.598 ‐2.185 6.515 15.215 23.915 34.065

Vzmàx ‐27.989 ‐17.839 ‐9.139 ‐0.439 12.200 33.667 56.448 79.230 105.808

Mtmín ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02

Mtmàx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Mymín ‐58.21 ‐7.63 13.91 27.63 33.51 27.82 8.76 ‐27.49 ‐106.51

Mymàx 6.47 38.38 75.30 96.25 96.94 78.90 43.91 4.18 ‐21.27

Mzmín ‐1.82 ‐1.39 ‐0.96 ‐0.54 ‐0.11 ‐0.31 ‐0.58 ‐0.85 ‐1.12

Mzmàx 1.06 0.78 0.51 0.24 0.16 0.32 0.75 1.18 1.61

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.150 m 1.050 m 1.950 m 2.850 m 3.750 m 4.650 m 5.550 m 6.450 m 7.350 m

N85/N86 Acer laminat Nmín ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446

Nmàx 20.337 20.337 20.337 20.337 20.337 20.337 20.337 20.337 20.337
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.150 m 1.050 m 1.950 m 2.850 m 3.750 m 4.650 m 5.550 m 6.450 m 7.350 m

Vymín ‐0.299 ‐0.299 ‐0.299 ‐0.299 ‐0.299 ‐0.299 ‐0.299 ‐0.299 ‐0.299

Vymàx 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140

Vzmín ‐98.246 ‐71.668 ‐48.887 ‐26.106 ‐4.731 4.478 13.178 21.878 32.028

Vzmàx ‐32.806 ‐22.656 ‐13.956 ‐5.256 3.444 24.121 46.902 69.684 96.262

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Mymín ‐99.52 ‐26.71 6.26 21.75 28.63 21.61 6.77 ‐22.77 ‐93.00

Mymàx ‐21.61 2.69 37.26 66.85 76.48 69.22 41.45 5.70 ‐17.90

Mzmín ‐0.95 ‐0.68 ‐0.41 ‐0.14 ‐0.13 ‐0.16 ‐0.19 ‐0.24 ‐0.36

Mzmàx 0.65 0.52 0.39 0.27 0.16 0.40 0.67 0.94 1.21

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.150 m 1.050 m 1.950 m 2.850 m 3.750 m 4.650 m 5.550 m 6.450 m 7.350 m

N86/N87 Acer laminat Nmín ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446 ‐14.446

Nmàx 20.337 20.337 20.337 20.337 20.337 20.337 20.337 20.337 20.337

Vymín ‐0.140 ‐0.140 ‐0.140 ‐0.140 ‐0.140 ‐0.140 ‐0.140 ‐0.140 ‐0.140

Vymàx 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299

Vzmín ‐96.262 ‐69.684 ‐46.902 ‐24.121 ‐3.444 5.256 13.956 22.656 32.806

Vzmàx ‐32.028 ‐21.878 ‐13.178 ‐4.478 4.731 26.106 48.887 71.668 98.246

Mtmín ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐93.00 ‐22.77 6.77 21.61 28.63 21.75 6.26 ‐26.71 ‐99.52

Mymàx ‐17.90 5.70 41.45 69.22 76.48 66.85 37.26 2.69 ‐21.61

Mzmín ‐0.36 ‐0.24 ‐0.19 ‐0.16 ‐0.13 ‐0.14 ‐0.41 ‐0.68 ‐0.95

Mzmàx 1.21 0.94 0.67 0.40 0.16 0.27 0.39 0.52 0.65

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.150 m 1.050 m 1.950 m 2.850 m 3.750 m 4.650 m 5.550 m 6.450 m 7.350 m

N87/N88 Acer laminat Nmín ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606 ‐22.606

Nmàx 19.786 19.786 19.786 19.786 19.786 19.786 19.786 19.786 19.786

Vymín ‐0.301 ‐0.301 ‐0.301 ‐0.301 ‐0.301 ‐0.301 ‐0.301 ‐0.301 ‐0.301

Vymàx 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476

Vzmín ‐105.808 ‐79.230 ‐56.448 ‐33.667 ‐12.200 0.439 9.139 17.839 27.989

Vzmàx ‐34.065 ‐23.915 ‐15.215 ‐6.515 2.185 18.598 41.005 63.786 90.364

Mtmín ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02 ‐0.02

Mtmàx 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Mymín ‐106.51 ‐27.49 8.76 27.82 33.51 27.63 13.91 ‐7.63 ‐58.21

Mymàx ‐21.27 4.18 43.91 78.90 96.94 96.25 75.30 38.38 6.47

Mzmín ‐1.12 ‐0.85 ‐0.58 ‐0.31 ‐0.11 ‐0.54 ‐0.96 ‐1.39 ‐1.82

Mzmàx 1.61 1.18 0.75 0.32 0.16 0.24 0.51 0.78 1.06

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.150 m 0.851 m 1.551 m 2.252 m 2.953 m 3.653 m 4.354 m 5.054 m 5.755 m

N82/N84 Acer laminat Nmín ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189

Nmàx 16.878 16.878 16.878 16.878 16.878 16.878 16.878 16.878 16.878
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.150 m 0.851 m 1.551 m 2.252 m 2.953 m 3.653 m 4.354 m 5.054 m 5.755 m

Vymín ‐0.482 ‐0.482 ‐0.482 ‐0.482 ‐0.482 ‐0.482 ‐0.482 ‐0.482 ‐0.482

Vymàx 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717

Vzmín ‐13.136 ‐12.110 ‐11.265 ‐10.420 ‐9.632 ‐9.132 ‐8.631 ‐8.130 ‐7.454

Vzmàx 13.335 13.943 14.443 14.944 15.502 16.347 17.192 18.037 19.177

Mtmín ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04 ‐0.04

Mtmàx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Mymín ‐21.44 ‐13.10 ‐5.47 1.81 ‐8.60 ‐19.59 ‐30.94 ‐42.64 ‐55.38

Mymàx 31.88 22.72 13.34 3.37 10.13 16.54 22.36 27.59 32.92

Mzmín ‐1.27 ‐0.93 ‐0.60 ‐0.26 ‐0.19 ‐0.53 ‐1.04 ‐1.54 ‐2.04

Mzmàx 1.98 1.48 0.97 0.47 0.20 0.42 0.75 1.09 1.43

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.105 m 0.811 m 1.518 m 2.224 m 2.930 m 3.636 m 4.343 m 5.049 m 5.755 m

N77/N85 Acer laminat Nmín ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932

Nmàx 18.969 18.969 18.969 18.969 18.969 18.969 18.969 18.969 18.969

Vymín ‐0.407 ‐0.407 ‐0.407 ‐0.407 ‐0.407 ‐0.407 ‐0.407 ‐0.407 ‐0.407

Vymàx 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926 0.926

Vzmín ‐25.400 ‐24.422 ‐23.570 ‐22.718 ‐21.984 ‐21.480 ‐20.975 ‐20.470 ‐19.790

Vzmàx 25.508 26.088 26.593 27.097 27.720 28.572 29.423 30.275 31.422

Mtmín ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01

Mtmàx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Mymín ‐30.04 ‐13.07 ‐0.48 ‐19.44 ‐38.75 ‐58.43 ‐78.45 ‐98.84 ‐120.44

Mymàx 36.37 18.70 4.46 20.80 36.55 51.69 66.23 80.17 94.37

Mzmín ‐1.17 ‐0.88 ‐0.59 ‐0.31 ‐0.04 ‐0.65 ‐1.30 ‐1.96 ‐2.61

Mzmàx 2.62 1.97 1.31 0.66 0.04 0.27 0.55 0.84 1.13

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.105 m 0.811 m 1.518 m 2.224 m 2.930 m 3.636 m 4.343 m 5.049 m 5.755 m

N79/N86 Acer laminat Nmín ‐17.880 ‐17.880 ‐17.880 ‐17.880 ‐17.880 ‐17.880 ‐17.880 ‐17.880 ‐17.880

Nmàx 19.957 19.957 19.957 19.957 19.957 19.957 19.957 19.957 19.957

Vymín ‐0.537 ‐0.537 ‐0.537 ‐0.537 ‐0.537 ‐0.537 ‐0.537 ‐0.537 ‐0.537

Vymàx 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537 0.537

Vzmín ‐28.891 ‐27.912 ‐27.061 ‐26.209 ‐25.486 ‐24.982 ‐24.477 ‐23.972 ‐23.292

Vzmàx 27.468 28.048 28.553 29.057 29.691 30.543 31.394 32.246 33.393

Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mtmàx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mymín ‐34.35 ‐14.93 ‐1.07 ‐21.41 ‐42.11 ‐63.17 ‐84.58 ‐106.35 ‐129.38

Mymàx 38.55 19.51 5.08 23.89 42.09 59.70 76.71 93.11 109.82

Mzmín ‐1.53 ‐1.15 ‐0.77 ‐0.40 ‐0.02 ‐0.36 ‐0.74 ‐1.12 ‐1.50

Mzmàx 1.53 1.15 0.77 0.40 0.02 0.36 0.74 1.12 1.50
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Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.105 m 0.811 m 1.518 m 2.224 m 2.930 m 3.636 m 4.343 m 5.049 m 5.755 m

N81/N87 Acer laminat Nmín ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932 ‐15.932

Nmàx 18.969 18.969 18.969 18.969 18.969 18.969 18.969 18.969 18.969

Vymín ‐0.926 ‐0.926 ‐0.926 ‐0.926 ‐0.926 ‐0.926 ‐0.926 ‐0.926 ‐0.926

Vymàx 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407 0.407

Vzmín ‐25.400 ‐24.422 ‐23.570 ‐22.718 ‐21.984 ‐21.480 ‐20.975 ‐20.470 ‐19.790

Vzmàx 25.508 26.088 26.593 27.097 27.720 28.572 29.423 30.275 31.422

Mtmín ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01

Mtmàx 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

Mymín ‐30.04 ‐13.07 ‐0.48 ‐19.44 ‐38.75 ‐58.43 ‐78.45 ‐98.84 ‐120.44

Mymàx 36.37 18.70 4.46 20.80 36.55 51.69 66.23 80.17 94.37

Mzmín ‐2.62 ‐1.97 ‐1.31 ‐0.66 ‐0.04 ‐0.27 ‐0.55 ‐0.84 ‐1.13

Mzmàx 1.17 0.88 0.59 0.31 0.04 0.65 1.30 1.96 2.61

Envolupants dels esforços en barres

Barra Tipus de combinació Esforç
Posicions en la barra

0.150 m 0.851 m 1.551 m 2.252 m 2.953 m 3.653 m 4.354 m 5.054 m 5.755 m

N83/N88 Acer laminat Nmín ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189 ‐11.189

Nmàx 16.878 16.878 16.878 16.878 16.878 16.878 16.878 16.878 16.878

Vymín ‐0.717 ‐0.717 ‐0.717 ‐0.717 ‐0.717 ‐0.717 ‐0.717 ‐0.717 ‐0.717

Vymàx 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482

Vzmín ‐13.136 ‐12.110 ‐11.265 ‐10.420 ‐9.632 ‐9.132 ‐8.631 ‐8.130 ‐7.454

Vzmàx 13.335 13.943 14.443 14.944 15.502 16.347 17.192 18.037 19.177

Mtmín ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01 ‐0.01

Mtmàx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Mymín ‐21.44 ‐13.10 ‐5.47 1.81 ‐8.60 ‐19.59 ‐30.94 ‐42.64 ‐55.38

Mymàx 31.88 22.72 13.34 3.37 10.13 16.54 22.36 27.59 32.92

Mzmín ‐1.98 ‐1.48 ‐0.97 ‐0.47 ‐0.20 ‐0.42 ‐0.75 ‐1.09 ‐1.43

Mzmàx 1.27 0.93 0.60 0.26 0.19 0.53 1.04 1.54 2.04

1.3.2.2.‐ Resistència

Referències:

N: Esforç axial (kN)
Vy: Esforç tallant segons l'eix local Y de la barra. (kN)
Vz: Esforç tallant segons l'eix local Z de la barra. (kN)
Mt: Moment torsor (kN∙m)
My: Moment flector en el pla 'XZ' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Y' de la barra). (kN∙m)
Mz: Moment flector en el pla 'XY' (gir de la secció respecte a l'eix local 'Z' de la barra). (kN∙m)

Es esforços indicats són els corresponents a la combinació pèssima, és dir, aquella que demana la màxima resistència de la secció.

Origen dels esforços pèssims:

G: Només gravitatòries
GV: Gravitatòries + vent
GS: Gravitatòries + sisme
GVS: Gravitatòries + vent + sisme

: Aprofitament de la resistència. La barra compleix amb les condicions de resistència de la norma si es compleix que   100 %.
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Comprovació de resistència a temperatura ambient

Barra

(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims

Origen EstatN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN∙m)

My
(kN∙m)

Mz
(kN∙m)

N1/N2 53.71 0.000 ‐42.336 17.362 51.193 0.45 262.92 55.71 GV Compleix

N3/N4 53.71 0.000 ‐42.336 ‐17.362 51.193 ‐0.45 262.92 ‐55.71 GV Compleix

N2/N67 69.79 7.566 ‐4.000 ‐0.628 16.969 0.00 ‐26.27 1.08 GV Compleix

N67/N5 50.07 0.000 ‐3.903 0.920 ‐11.631 0.00 ‐18.51 0.89 GV Compleix

N4/N73 69.79 7.566 ‐4.000 0.628 16.969 0.00 ‐26.27 ‐1.08 GV Compleix

N73/N5 50.07 0.000 ‐3.903 ‐0.920 ‐11.631 0.00 ‐18.51 ‐0.89 GV Compleix

N6/N7 72.10 8.431 ‐120.360 0.000 ‐105.496 0.00 453.01 0.00 G Compleix

N8/N9 80.74 0.000 ‐127.171 0.000 110.961 0.00 508.19 0.00 GV Compleix

N7/N10 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N9/N10 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N11/N12 72.10 8.431 ‐120.360 0.000 ‐105.496 0.00 453.01 0.00 G Compleix

N13/N14 80.74 0.000 ‐127.171 0.000 110.961 0.00 508.19 0.00 GV Compleix

N12/N15 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N14/N15 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N16/N17 72.10 8.431 ‐120.360 0.000 ‐105.496 0.00 453.01 0.00 G Compleix

N18/N19 80.74 0.000 ‐127.171 0.000 110.961 0.00 508.19 0.00 GV Compleix

N17/N20 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N19/N20 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N21/N22 72.10 8.431 ‐120.360 0.000 ‐105.496 0.00 453.01 0.00 G Compleix

N23/N24 80.74 0.000 ‐127.171 0.000 110.961 0.00 508.19 0.00 GV Compleix

N22/N25 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N24/N25 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N26/N27 72.10 8.431 ‐120.360 0.000 ‐105.496 0.00 453.01 0.00 G Compleix

N28/N29 80.74 0.000 ‐127.171 0.000 110.961 0.00 508.19 0.00 GV Compleix

N27/N30 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N29/N30 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N31/N32 72.10 8.431 ‐120.360 0.000 ‐105.496 0.00 453.01 0.00 G Compleix

N33/N34 80.74 0.000 ‐127.171 0.000 110.961 0.00 508.19 0.00 GV Compleix

N32/N35 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N34/N35 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N36/N37 72.10 8.431 ‐120.360 0.000 ‐105.496 0.00 453.01 0.00 G Compleix

N38/N39 80.74 0.000 ‐127.171 0.000 110.961 0.00 508.19 0.00 GV Compleix

N37/N40 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N39/N40 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N41/N42 72.10 8.431 ‐120.360 0.000 ‐105.496 0.00 453.01 0.00 G Compleix

N43/N44 80.74 0.000 ‐127.171 0.000 110.961 0.00 508.19 0.00 GV Compleix

N42/N45 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N44/N45 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N46/N47 72.10 8.431 ‐120.360 0.000 ‐105.496 0.00 453.01 0.00 G Compleix

N48/N49 80.74 0.000 ‐127.171 0.000 110.961 0.00 508.19 0.00 GV Compleix

N47/N50 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N49/N50 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N51/N52 72.10 8.431 ‐120.360 0.000 ‐105.496 0.00 453.01 0.00 G Compleix

N53/N54 80.74 0.000 ‐127.171 0.000 110.961 0.00 508.19 0.00 GV Compleix
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Comprovació de resistència a temperatura ambient

Barra

(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims

Origen EstatN
(kN)

Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN∙m)

My
(kN∙m)

Mz
(kN∙m)

N52/N55 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N54/N55 92.72 3.226 ‐116.714 0.000 ‐77.127 0.00 ‐222.36 0.00 G Compleix

N56/N82 33.13 0.000 ‐156.354 16.788 68.075 ‐0.03 172.82 33.83 GV Compleix

N82/N57 42.43 4.431 ‐120.360 0.000 ‐173.906 ‐0.01 346.24 0.00 G Compleix

N58/N83 33.13 0.000 ‐156.354 16.788 ‐68.075 0.03 ‐172.82 33.83 GV Compleix

N83/N59 48.45 0.250 ‐111.222 0.000 165.778 0.01 399.91 0.01 GV Compleix

N57/N60 86.63 3.226 ‐184.524 0.000 ‐68.085 0.00 ‐183.69 ‐0.01 G Compleix

N59/N60 86.63 3.226 ‐184.524 0.000 ‐68.085 0.00 ‐183.69 0.01 G Compleix

N61/N84 22.69 3.750 ‐112.614 ‐13.428 ‐7.876 ‐0.01 ‐12.01 33.31 GV Compleix

N84/N62 15.76 0.250 ‐24.922 ‐11.796 ‐14.444 ‐0.32 ‐34.59 ‐31.51 GV Compleix

N63/N88 22.69 3.750 ‐112.614 13.428 ‐7.876 0.01 ‐12.01 ‐33.31 GV Compleix

N88/N64 15.76 0.250 ‐24.922 11.796 ‐14.444 0.32 ‐34.59 31.51 GV Compleix

N62/N69 62.16 7.566 ‐7.368 0.615 15.945 0.00 ‐22.59 ‐1.09 GV Compleix

N69/N65 54.09 0.000 ‐9.326 ‐0.941 ‐15.370 0.00 ‐19.01 ‐1.08 GV Compleix

N64/N75 62.16 7.566 ‐7.368 ‐0.615 15.945 0.00 ‐22.59 1.09 GV Compleix

N75/N65 54.09 0.000 ‐9.326 0.941 ‐15.370 0.00 ‐19.01 1.08 GV Compleix

N66/N67 86.01 0.000 ‐66.016 4.427 85.323 0.01 469.63 28.41 GV Compleix

N68/N85 39.94 0.000 ‐275.957 10.706 ‐66.245 ‐0.02 ‐265.10 20.85 GV Compleix

N85/N69 21.78 0.250 ‐48.846 3.337 ‐56.798 0.02 ‐156.94 13.50 GV Compleix

N70/N5 95.95 0.000 ‐56.999 4.319 84.241 ‐0.01 491.08 27.10 GV Compleix

N71/N86 39.49 0.000 ‐259.477 ‐8.755 ‐64.280 0.01 ‐273.94 ‐18.18 GV Compleix

N86/N65 23.31 0.250 ‐39.630 ‐3.689 ‐58.065 0.00 ‐179.38 ‐12.06 GV Compleix

N72/N73 86.01 0.000 ‐66.016 ‐4.427 85.323 ‐0.01 469.63 ‐28.41 GV Compleix

N74/N87 39.94 0.000 ‐275.957 ‐10.706 ‐66.245 0.02 ‐265.10 ‐20.85 GV Compleix

N87/N75 21.78 0.250 ‐48.846 ‐3.337 ‐56.798 ‐0.02 ‐156.94 ‐13.50 GV Compleix

N76/N77 60.71 0.000 ‐155.395 4.747 ‐18.554 0.00 ‐35.52 8.76 GV Compleix

N78/N79 61.23 0.000 ‐148.773 ‐4.355 ‐19.682 0.00 ‐37.62 ‐8.42 GV Compleix

N80/N81 60.71 0.000 ‐155.395 ‐4.747 ‐18.554 0.00 ‐35.52 ‐8.76 GV Compleix

N82/N77 82.18 0.245 216.326 ‐0.347 ‐104.230 0.00 ‐179.00 ‐1.35 GV Compleix

N77/N79 41.55 7.390 130.506 0.073 96.553 0.00 ‐90.51 ‐0.17 GV Compleix

N79/N81 41.55 0.110 130.506 ‐0.073 ‐96.553 0.00 ‐90.51 ‐0.17 GV Compleix

N81/N83 82.18 7.255 216.326 0.347 104.230 0.00 ‐179.00 ‐1.35 GV Compleix

N84/N85 49.56 7.350 ‐14.427 ‐0.055 105.808 0.01 ‐106.51 0.28 GV Compleix

N85/N86 46.29 0.150 ‐5.616 ‐0.190 ‐98.246 0.01 ‐99.52 ‐0.61 GV Compleix

N86/N87 46.29 7.350 ‐5.616 0.190 98.246 ‐0.01 ‐99.52 ‐0.61 GV Compleix

N87/N88 49.56 0.150 ‐14.427 0.055 ‐105.808 ‐0.01 ‐106.51 0.28 GV Compleix

N82/N84 20.45 5.755 16.550 0.359 19.164 ‐0.01 ‐55.33 ‐1.13 GV Compleix

N77/N85 43.71 5.755 18.830 0.122 31.422 0.00 ‐120.44 ‐0.31 GV Compleix

N79/N86 47.55 5.755 19.826 0.537 33.383 0.00 ‐129.34 ‐1.50 GV Compleix

N81/N87 43.71 5.755 18.830 ‐0.122 31.422 0.00 ‐120.44 0.31 GV Compleix

N83/N88 20.45 5.755 16.550 ‐0.359 19.164 0.01 ‐55.33 1.13 GV Compleix
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Comprovació de resistència en situació d'incendi

R. req.(1): R 60

Barra

(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims

Origen
Rev. mín. nec.(2)

Pint. intumescent(3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C)
EstatN

(kN)
Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN∙m)

My
(kN∙m)

Mz
(kN∙m)

N1/N2 75.57 0.000 ‐31.441 5.438 17.064 0.15 87.64 17.53 GV 0.6 652 Compleix

N3/N4 75.57 0.000 ‐31.441 ‐5.438 17.064 ‐0.15 87.64 ‐17.53 GV 0.6 652 Compleix

N2/N67 81.27 7.566 ‐2.257 ‐0.349 5.618 0.00 ‐9.44 0.60 GV 1.8 602 Compleix

N67/N5 79.12 0.000 ‐1.558 0.000 ‐5.944 0.00 ‐7.84 0.00 G 1.6 640 Compleix

N4/N73 81.27 7.566 ‐2.257 0.349 5.618 0.00 ‐9.44 ‐0.60 GV 1.8 602 Compleix

N73/N5 79.12 0.000 ‐1.558 0.000 ‐5.944 0.00 ‐7.84 0.00 G 1.6 640 Compleix

N6/N7 68.96 8.431 ‐48.566 0.000 ‐41.552 0.00 178.50 0.00 G 0.8 560 Compleix

N8/N9 68.97 0.000 ‐49.440 0.000 36.555 0.00 178.45 0.00 GV 0.8 560 Compleix

N7/N10 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N9/N10 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N11/N12 68.96 8.431 ‐48.566 0.000 ‐41.552 0.00 178.50 0.00 G 0.8 560 Compleix

N13/N14 68.97 0.000 ‐49.440 0.000 36.555 0.00 178.45 0.00 GV 0.8 560 Compleix

N12/N15 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N14/N15 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N16/N17 68.96 8.431 ‐48.566 0.000 ‐41.552 0.00 178.50 0.00 G 0.8 560 Compleix

N18/N19 68.97 0.000 ‐49.440 0.000 36.555 0.00 178.45 0.00 GV 0.8 560 Compleix

N17/N20 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N19/N20 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N21/N22 68.96 8.431 ‐48.566 0.000 ‐41.552 0.00 178.50 0.00 G 0.8 560 Compleix

N23/N24 68.97 0.000 ‐49.440 0.000 36.555 0.00 178.45 0.00 GV 0.8 560 Compleix

N22/N25 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N24/N25 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N26/N27 68.96 8.431 ‐48.566 0.000 ‐41.552 0.00 178.50 0.00 G 0.8 560 Compleix

N28/N29 68.97 0.000 ‐49.440 0.000 36.555 0.00 178.45 0.00 GV 0.8 560 Compleix

N27/N30 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N29/N30 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N31/N32 68.96 8.431 ‐48.566 0.000 ‐41.552 0.00 178.50 0.00 G 0.8 560 Compleix

N33/N34 68.97 0.000 ‐49.440 0.000 36.555 0.00 178.45 0.00 GV 0.8 560 Compleix

N32/N35 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N34/N35 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N36/N37 68.96 8.431 ‐48.566 0.000 ‐41.552 0.00 178.50 0.00 G 0.8 560 Compleix

N38/N39 68.97 0.000 ‐49.440 0.000 36.555 0.00 178.45 0.00 GV 0.8 560 Compleix

N37/N40 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N39/N40 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N41/N42 68.96 8.431 ‐48.566 0.000 ‐41.552 0.00 178.50 0.00 G 0.8 560 Compleix

N43/N44 68.97 0.000 ‐49.440 0.000 36.555 0.00 178.45 0.00 GV 0.8 560 Compleix

N42/N45 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N44/N45 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N46/N47 68.96 8.431 ‐48.566 0.000 ‐41.552 0.00 178.50 0.00 G 0.8 560 Compleix

N48/N49 68.97 0.000 ‐49.440 0.000 36.555 0.00 178.45 0.00 GV 0.8 560 Compleix

N47/N50 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N49/N50 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N51/N52 68.96 8.431 ‐48.566 0.000 ‐41.552 0.00 178.50 0.00 G 0.8 560 Compleix

N53/N54 68.97 0.000 ‐49.440 0.000 36.555 0.00 178.45 0.00 GV 0.8 560 Compleix

N52/N55 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N54/N55 50.20 3.226 ‐45.961 0.000 ‐30.310 0.00 ‐87.32 0.00 G 2.8 339 Compleix

N56/N82 34.30 0.000 ‐103.693 5.359 24.445 ‐0.01 57.28 10.93 GV 0.6 652 Compleix

N82/N57 61.15 4.431 ‐48.566 0.000 ‐69.710 0.00 134.52 0.00 G 0.6 652 Compleix
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Comprovació de resistència en situació d'incendi

R. req.(1): R 60

Barra

(%)

Posició
(m)

Esforços pèssims

Origen
Rev. mín. nec.(2)

Pint. intumescent(3)

(mm)

Temperatura(4)

(°C)
EstatN

(kN)
Vy
(kN)

Vz
(kN)

Mt
(kN∙m)

My
(kN∙m)

Mz
(kN∙m)

N58/N83 39.85 3.750 ‐116.372 ‐0.405 ‐27.628 0.00 86.33 0.92 G 0.6 652 Compleix

N83/N59 72.59 0.250 ‐61.214 0.000 70.102 0.00 159.20 0.00 G 0.6 652 Compleix

N57/N60 46.78 3.226 ‐73.872 0.000 ‐26.589 0.00 ‐71.37 0.00 G 2.8 339 Compleix

N59/N60 46.78 3.226 ‐73.872 0.000 ‐26.589 0.00 ‐71.37 0.00 G 2.8 339 Compleix

N61/N84 34.09 3.750 ‐72.890 ‐7.468 ‐2.880 0.00 ‐3.01 18.42 GV 0.6 652 Compleix

N84/N62 20.69 0.250 ‐20.103 ‐3.595 0.000 0.00 0.00 ‐12.37 G 0.6 652 Compleix

N63/N88 34.09 3.750 ‐72.890 7.468 ‐2.880 0.00 ‐3.01 ‐18.42 GV 0.6 652 Compleix

N88/N64 20.69 0.250 ‐20.103 3.595 0.000 0.00 0.00 12.37 G 0.6 652 Compleix

N62/N69 87.63 7.566 ‐3.940 0.341 5.084 0.00 ‐7.48 ‐0.61 GV 1.6 640 Compleix

N69/N65 81.74 0.000 ‐4.304 0.000 ‐5.892 0.00 ‐7.63 0.00 G 1.6 640 Compleix

N64/N75 87.63 7.566 ‐3.940 ‐0.341 5.084 0.00 ‐7.48 0.61 GV 1.6 640 Compleix

N75/N65 81.74 0.000 ‐4.304 0.000 ‐5.892 0.00 ‐7.63 0.00 G 1.6 640 Compleix

N66/N67 69.84 0.000 ‐41.666 1.473 28.441 0.00 156.54 9.44 GV 0.8 560 Compleix

N68/N85 41.01 0.000 ‐162.990 3.976 ‐22.209 ‐0.01 ‐87.62 7.48 GV 0.6 652 Compleix

N85/N69 22.53 0.250 ‐15.694 ‐0.023 15.367 0.02 42.75 0.62 GV 0.6 652 Compleix

N70/N5 78.89 0.000 ‐40.528 1.368 28.080 0.00 163.69 8.75 GV 0.8 560 Compleix

N71/N86 39.95 0.000 ‐155.845 ‐2.918 ‐21.556 0.00 ‐90.54 ‐6.06 GV 0.6 652 Compleix

N86/N65 30.87 0.250 ‐20.621 0.000 16.950 0.00 52.36 0.00 GV 0.6 652 Compleix

N72/N73 69.84 0.000 ‐41.666 ‐1.473 28.441 0.00 156.54 ‐9.44 GV 0.8 560 Compleix

N74/N87 41.01 0.000 ‐162.990 ‐3.976 ‐22.209 0.01 ‐87.62 ‐7.48 GV 0.6 652 Compleix

N87/N75 22.53 0.250 ‐15.694 0.023 15.367 ‐0.02 42.75 ‐0.62 GV 0.6 652 Compleix

N76/N77 98.14 0.000 ‐98.672 1.294 ‐6.042 0.00 ‐11.60 2.47 GV 1.0 685 Compleix

N78/N79 66.04 0.000 ‐100.277 ‐1.379 ‐6.425 0.00 ‐12.31 ‐2.67 GV 1.2 628 Compleix

N80/N81 98.14 0.000 ‐98.672 ‐1.294 ‐6.042 0.00 ‐11.60 ‐2.47 GV 1.0 685 Compleix

N82/N77 55.34 0.245 55.426 ‐0.170 ‐59.760 0.00 ‐84.60 ‐0.65 GV 2.4 338 Compleix

N77/N79 34.20 7.390 74.231 ‐0.006 57.553 0.00 ‐52.28 0.01 G 2.4 338 Compleix

N79/N81 34.20 0.110 74.231 0.006 ‐57.553 0.00 ‐52.28 0.01 G 2.4 338 Compleix

N81/N83 55.34 7.255 55.426 0.170 59.760 0.00 ‐84.60 ‐0.65 GV 2.4 338 Compleix

N84/N85 38.69 7.350 ‐7.579 ‐0.038 58.012 0.01 ‐58.42 0.17 GV 2.4 338 Compleix

N85/N86 36.09 0.150 ‐3.131 ‐0.097 ‐53.862 0.00 ‐54.56 ‐0.31 GV 2.4 338 Compleix

N86/N87 36.09 7.350 ‐3.131 0.097 53.862 0.00 ‐54.56 ‐0.31 GV 2.4 338 Compleix

N87/N88 38.69 0.150 ‐7.579 0.038 ‐58.012 ‐0.01 ‐58.42 0.17 GV 2.4 338 Compleix

N82/N84 10.12 5.755 5.279 0.122 7.932 ‐0.01 ‐19.10 ‐0.38 GV 2.4 338 Compleix

N77/N85 21.38 5.755 6.144 0.060 12.097 0.00 ‐40.99 ‐0.16 GV 2.4 338 Compleix

N79/N86 23.14 5.755 6.477 0.167 12.764 0.00 ‐44.01 ‐0.47 GV 2.4 338 Compleix

N81/N87 21.38 5.755 6.144 ‐0.060 12.097 0.00 ‐40.99 0.16 GV 2.4 338 Compleix

N83/N88 10.12 5.755 5.279 ‐0.122 7.932 0.01 ‐19.10 0.38 GV 2.4 338 Compleix

Notes:
(1) Resistència requerida (període de temps, expressat en minuts, durant el qual un element estructural ha de mantenir la seva capacitat portant).
(2) Espessor de revestiment mínim necessari.
(3) Pintura intumescent
(4) Temperatura assolida pel perfil amb el revestiment indicat, en el temps especificat de resistència al foc.

1.3.2.3.‐ Fletxes

Referències:

Pos.: Valor de la coordenada sobre l'eix 'X' local del grup de fletxa en el punt on es produeix el valor pèssim de la fletxa.
L.: Distància entre dos punts de tall consecutius de la deformada amb la recta que uneix els nusos extrems del grup de fletxa.
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Fletxes

Grup

Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy

Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz

Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy

Fletxa activa absoluta xz
Fletxa activa relativa xz

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

N1/N2
4.905 4.70 3.122 3.08 5.351 6.49 3.122 5.00

4.905 L/(>1000) 3.122 L/(>1000) 4.905 L/(>1000) 3.122 L/(>1000)

N3/N4
4.905 4.70 3.122 3.08 5.351 6.49 3.122 5.00

4.905 L/(>1000) 3.122 L/(>1000) 4.905 L/(>1000) 3.122 L/(>1000)

N2/N5
3.336 18.61 11.122 8.70 3.336 31.30 11.122 13.71

3.336 L/796.8 11.122 L/848.6 3.336 L/796.8 11.122 L/848.6

N4/N5
3.336 18.61 11.122 8.70 3.336 31.30 11.122 13.71

3.336 L/796.8 11.122 L/848.6 3.336 L/796.8 11.122 L/848.6

N6/N7
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N8/N9
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N7/N10
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N9/N10
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N11/N12
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N13/N14
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N12/N15
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N14/N15
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N16/N17
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N18/N19
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N17/N20
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N19/N20
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N21/N22
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N23/N24
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N22/N25
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N24/N25
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N26/N27
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N28/N29
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)
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Fletxes

Grup

Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy

Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz

Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy

Fletxa activa absoluta xz
Fletxa activa relativa xz

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

N27/N30
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N29/N30
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N31/N32
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N33/N34
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N32/N35
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N34/N35
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N36/N37
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N38/N39
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N37/N40
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N39/N40
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N41/N42
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N43/N44
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N42/N45
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N44/N45
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N46/N47
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N48/N49
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N47/N50
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N49/N50
5.210 0.00 9.675 32.55 5.210 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N51/N52
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N53/N54
3.794 0.00 2.529 4.60 3.794 0.00 3.372 7.62

‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000) ‐ L/(>1000) 2.529 L/(>1000)

N52/N55
8.187 0.00 9.675 32.55 5.954 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0

N54/N55
7.442 0.00 9.675 32.55 7.442 0.00 7.442 44.76

‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0 ‐ L/(>1000) 9.675 L/450.0
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Fletxes

Grup

Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy

Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz

Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy

Fletxa activa absoluta xz
Fletxa activa relativa xz

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

N56/N57
3.542 1.02 4.000 6.22 3.542 1.80 4.000 7.73

3.542 L/(>1000) 4.000 L/(>1000) 3.542 L/(>1000) 4.000 L/(>1000)

N58/N59
3.542 1.02 4.000 6.22 3.542 1.80 4.000 7.73

3.542 L/(>1000) 4.000 L/(>1000) 3.542 L/(>1000) 4.000 L/(>1000)

N57/N60
5.954 0.14 8.931 27.95 5.954 0.23 8.187 39.30

5.954 L/(>1000) 8.931 L/532.6 5.954 L/(>1000) 8.931 L/532.6

N59/N60
5.954 0.14 8.931 27.95 5.954 0.23 8.187 39.30

5.954 L/(>1000) 8.931 L/532.6 5.954 L/(>1000) 8.931 L/532.6

N61/N62
5.459 1.81 4.000 1.55 4.875 2.34 4.000 2.55

5.459 L/(>1000) 4.000 L/(>1000) 5.459 L/(>1000) 4.000 L/(>1000)

N63/N64
5.459 1.81 4.000 1.55 4.875 2.34 4.000 2.55

5.459 L/(>1000) 4.000 L/(>1000) 5.459 L/(>1000) 4.000 L/(>1000)

N62/N65
3.336 15.66 11.122 8.04 3.336 26.09 3.336 13.44

11.122 L/927.6 11.122 L/926.2 11.122 L/927.6 11.122 L/926.2

N64/N65
3.336 15.66 11.122 8.04 3.336 26.09 3.336 13.44

11.122 L/927.6 11.122 L/926.2 11.122 L/927.6 11.122 L/926.2

N66/N67
2.970 2.98 3.465 6.58 2.970 5.95 3.465 11.96

2.970 L/(>1000) 3.465 L/(>1000) 2.970 L/(>1000) 3.465 L/(>1000)

N68/N69
5.412 1.14 4.282 3.59 5.412 2.06 4.282 6.61

5.412 L/(>1000) 4.282 L/(>1000) 5.412 L/(>1000) 4.282 L/(>1000)

N70/N5
3.264 2.76 3.808 8.02 3.264 5.52 3.808 15.04

2.720 L/(>1000) 3.808 L/(>1000) 2.720 L/(>1000) 3.808 L/(>1000)

N71/N65
4.994 0.70 4.663 4.71 4.994 1.40 4.663 8.93

9.303 L/(>1000) 4.663 L/(>1000) 9.303 L/(>1000) 4.663 L/(>1000)

N72/N73
2.970 2.98 3.465 6.58 2.970 5.95 3.465 11.96

2.970 L/(>1000) 3.465 L/(>1000) 2.970 L/(>1000) 3.465 L/(>1000)

N74/N75
5.412 1.14 4.282 3.59 5.412 2.06 4.282 6.61

5.412 L/(>1000) 4.282 L/(>1000) 5.412 L/(>1000) 4.282 L/(>1000)

N76/N77
2.813 0.60 0.938 0.51 2.813 0.94 0.938 0.93

2.813 L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 2.813 L/(>1000) 0.938 L/(>1000)

N78/N79
0.938 0.36 0.938 0.53 0.938 0.73 0.938 1.01

0.938 L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 0.938 L/(>1000)

N80/N81
2.813 0.60 0.938 0.51 2.813 0.94 0.938 0.93

2.813 L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 2.813 L/(>1000) 0.938 L/(>1000)

N82/N77
1.786 0.34 3.572 3.52 1.786 0.50 3.126 3.97

1.786 L/(>1000) 3.572 L/(>1000) 1.786 L/(>1000) 3.572 L/(>1000)

N77/N79
5.460 0.22 3.640 3.33 5.005 0.35 3.640 3.33

5.460 L/(>1000) 3.640 L/(>1000) 5.460 L/(>1000) 3.640 L/(>1000)

N79/N81
1.820 0.22 3.640 3.33 2.275 0.35 3.640 3.33

1.820 L/(>1000) 3.640 L/(>1000) 1.820 L/(>1000) 3.640 L/(>1000)

N81/N83
5.359 0.34 3.572 3.52 5.359 0.50 4.019 3.97

5.359 L/(>1000) 3.572 L/(>1000) 5.359 L/(>1000) 3.572 L/(>1000)

N84/N85
1.800 0.32 3.150 3.58 1.800 0.41 3.150 3.58

1.800 L/(>1000) 3.150 L/(>1000) 1.800 L/(>1000) 3.150 L/(>1000)
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Fletxes

Grup

Fletxa màxima absoluta xy
Fletxa màxima relativa xy

Fletxa màxima absoluta xz
Fletxa màxima relativa xz

Fletxa activa absoluta xy
Fletxa activa relativa xy

Fletxa activa absoluta xz
Fletxa activa relativa xz

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

Pos.
(m)

Fletxa
(mm)

N85/N86
5.400 0.23 3.600 2.59 4.950 0.35 3.600 2.59

5.400 L/(>1000) 3.600 L/(>1000) 5.400 L/(>1000) 3.600 L/(>1000)

N86/N87
1.800 0.23 3.600 2.59 2.250 0.35 3.600 2.59

1.800 L/(>1000) 3.600 L/(>1000) 1.800 L/(>1000) 3.600 L/(>1000)

N87/N88
5.400 0.32 4.050 3.58 5.400 0.41 4.050 3.58

5.400 L/(>1000) 4.050 L/(>1000) 5.400 L/(>1000) 4.050 L/(>1000)

N82/N84
4.554 0.17 3.503 0.30 4.204 0.30 3.853 0.58

4.554 L/(>1000) 4.204 L/(>1000) 4.554 L/(>1000) 4.204 L/(>1000)

N77/N85
1.059 0.21 3.531 1.09 1.059 0.30 3.531 2.11

1.059 L/(>1000) 3.531 L/(>1000) 1.059 L/(>1000) 3.531 L/(>1000)

N79/N86
1.059 0.13 3.531 1.18 1.059 0.26 3.531 2.36

1.059 L/(>1000) 3.531 L/(>1000) 1.059 L/(>1000) 3.531 L/(>1000)

N81/N87
1.059 0.21 3.531 1.09 1.059 0.30 3.531 2.11

1.059 L/(>1000) 3.531 L/(>1000) 1.059 L/(>1000) 3.531 L/(>1000)

N83/N88
4.554 0.17 3.503 0.30 4.204 0.30 3.853 0.58

4.554 L/(>1000) 4.204 L/(>1000) 4.554 L/(>1000) 4.204 L/(>1000)

1.3.2.4.‐ Comprovacions E.L.U. (Resumit)

Barres
COMPROVACIONS (CTE DB SE‐A) ‐ TEMPERATURA AMBIENT

Estat
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2   2.0 w  w,màx

x: 8.92 m
 = 0.4

x: 0 m
 = 1.4

x: 0 m
 = 40.3

x: 0 m
 = 21.2

x: 0 m
 = 6.0

x: 0 m
 = 1.0  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 53.7  < 0.1  = 2.3

x: 0 m
 = 1.0

x: 0 m
 = 0.3

COMPLEIX

 = 53.7

N3/N4   2.0 w  w,màx

x: 8.92 m
 = 0.4

x: 0 m
 = 1.4

x: 0 m
 = 40.3

x: 0 m
 = 21.2

x: 0 m
 = 6.0

x: 0 m
 = 1.0  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 53.7  < 0.1  = 2.3

x: 0 m
 = 1.0

x: 0 m
 = 0.3

COMPLEIX

 = 53.7

N2/N67   2.0 w  w,màx

x: 7.57 m
 = 3.1

x: 0.152 m
 = 2.3

x: 7.57 m
 = 62.8

x: 7.57 m
 = 15.4

x: 7.57 m
 = 10.0

x: 0.152 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1

x: 7.57 m
 = 69.8  < 0.1  = 0.4

x: 7.57 m
 = 2.9

x: 0.152 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 69.8

N67/N5   2.0 w  w,màx

x: 7.41 m
 = 3.8

x: 0 m
 = 1.3

x: 0 m
 = 48.4

x: 0 m
 = 15.5

x: 0 m
 = 9.0

x: 0 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 50.1  < 0.1  = 0.2

x: 0 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 0.3

COMPLEIX

 = 50.1

N4/N73   2.0 w  w,màx

x: 7.57 m
 = 3.1

x: 0.152 m
 = 2.3

x: 7.57 m
 = 62.8

x: 7.57 m
 = 15.4

x: 7.57 m
 = 10.0

x: 0.152 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1

x: 7.57 m
 = 69.8  < 0.1  = 0.4

x: 7.57 m
 = 1.5

x: 0.152 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 69.8

N73/N5   2.0 w  w,màx

x: 7.41 m
 = 3.8

x: 0 m
 = 1.3

x: 0 m
 = 48.4

x: 0 m
 = 15.5

x: 0 m
 = 9.0

x: 0 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 50.1  < 0.1  = 0.2

x: 0 m
 = 2.9

x: 0 m
 = 0.3

COMPLEIX

 = 50.1

N6/N7   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 1.3

x: 0 m
 = 4.3

x: 8.43 m
 = 69.4

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 8.43 m
 = 72.1  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 72.1

N8/N9   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 1.3

x: 0 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 77.9

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 80.7  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 80.7

N7/N10
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 4.1

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N9/N10
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 4.1

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N11/N12   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 1.0

x: 0 m
 = 4.3

x: 8.43 m
 = 69.4

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 8.43 m
 = 72.1  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 72.1

N13/N14   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 1.0

x: 0 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 77.9

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 80.7  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 80.7

N12/N15
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 3.3

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N14/N15
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 3.3

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N16/N17   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 8.43 m
 = 69.4

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 8.43 m
 = 72.1  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 72.1

N18/N19   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 77.9

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 80.7  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 80.7

N17/N20
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 3.1

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N19/N20
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 3.1

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N21/N22   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 8.43 m
 = 69.4

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 8.43 m
 = 72.1  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 72.1

N23/N24   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 77.9

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 80.7  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 80.7
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Barres
COMPROVACIONS (CTE DB SE‐A) ‐ TEMPERATURA AMBIENT

Estat
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N22/N25
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 2.8

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N24/N25
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 2.8

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N26/N27   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 8.43 m
 = 69.4

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 8.43 m
 = 72.1  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 72.1

N28/N29   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 77.9

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 80.7  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 80.7

N27/N30
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 2.8

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N29/N30
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 2.8

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N31/N32   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 8.43 m
 = 69.4

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 8.43 m
 = 72.1  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 72.1

N33/N34   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 77.9

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 80.7  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 80.7

N32/N35
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 2.8

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N34/N35
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 2.8

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N36/N37   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 8.43 m
 = 69.4

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 8.43 m
 = 72.1  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 72.1

N38/N39   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 77.9

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 80.7  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 80.7

N37/N40
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 2.8

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N39/N40
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 2.8

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N41/N42   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 8.43 m
 = 69.4

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 8.43 m
 = 72.1  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 72.1

N43/N44   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 77.9

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 80.7  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 80.7

N42/N45
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 2.8

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N44/N45
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 2.8

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N46/N47   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 8.43 m
 = 69.4

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 8.43 m
 = 72.1  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 72.1

N48/N49   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 0.9

x: 0 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 77.9

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 80.7  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 80.7

N47/N50
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 3.1

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N49/N50
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 3.1

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N51/N52   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 1.0

x: 0 m
 = 4.3

x: 8.43 m
 = 69.4

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 8.43 m
 = 72.1  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 72.1

N53/N54   2.0 w  w,màx

x: 8.43 m
 = 1.0

x: 0 m
 = 4.3

x: 0 m
 = 77.9

x: 0 m
 = 5.9

x: 0 m
 = 13.0

x: 8.43 m
 = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 80.7  < 0.1  = 3.2

x: 8.43 m
 = 3.9

x: 8.43 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 80.7

N52/N55
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 3.3

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N54/N55
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 3.3

x: 3.22 m
 = 9.9

x: 0.248 m
 = 81.5

x: 15.1 m
 = 4.2

x: 3.23 m
 = 14.8

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 92.7  < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.1

x: 3.23 m
 = 4.8

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 92.7

N56/N82   2.0 w  w,màx

x: 3.75 m
 = 0.5

x: 0 m
 = 5.8

x: 3.75 m
 = 25.6

x: 0 m
 = 12.8

x: 0 m
 = 10.6  = 0.8  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 33.1  < 0.1  = 0.2  = 2.2  < 0.1

COMPLEIX

 = 33.1

N82/N57   2.0 w  w,màx

x: 4.43 m
 = 1.3

x: 0.25 m
 = 3.3

x: 0.25 m
 = 40.1

x: 0.25 m
 = 0.5  = 20.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 4.43 m
 = 42.4  < 0.1  = 5.0  = 6.8  < 0.1

COMPLEIX

 = 42.4

N58/N83   2.0 w  w,màx

x: 3.75 m
 = 0.5

x: 0 m
 = 5.8

x: 3.75 m
 = 28.1

x: 0 m
 = 12.8

x: 0 m
 = 10.6  = 0.8  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 33.1  < 0.1  = 0.2  = 2.2  < 0.1

COMPLEIX

 = 33.1

N83/N59   2.0 w  w,màx

x: 4.43 m
 = 1.3

x: 0.25 m
 = 3.3

x: 0.25 m
 = 46.2

x: 0.25 m
 = 0.5  = 20.5  < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0.25 m
 = 48.4  < 0.1  = 5.0  = 6.8  < 0.1

COMPLEIX

 = 48.4

N57/N60
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 5.1

x: 3.22 m
 = 15.6

x: 0.248 m
 = 67.7

x: 15.1 m
 = 3.5

x: 3.23 m
 = 13.1

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 86.6  < 0.1

x: 3.23 m
 = 4.9

x: 3.23 m
 = 4.2

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 86.6

N59/N60
x: 3.22 m
  2.0

x: 1.18 m
w  w,màx

x: 15.1 m
 = 5.1

x: 3.22 m
 = 15.6

x: 0.248 m
 = 67.7

x: 15.1 m
 = 3.5

x: 3.23 m
 = 13.1

x: 3.22 m
 < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 3.23 m
 = 86.6  < 0.1

x: 3.23 m
 = 4.9

x: 3.23 m
 = 4.2

x: 3.22 m
 < 0.1

COMPLEIX

 = 86.6

N61/N84   2.0 w  w,màx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 3.3

x: 0 m
 = 13.8

x: 3.75 m
 = 12.7

x: 0 m
 = 4.1

x: 0 m
 = 0.9  < 0.1  < 0.1

x: 3.75 m
 = 22.7  < 0.1  = 0.2

x: 0 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 0.3

COMPLEIX

 = 22.7

N84/N62   2.0 w  w,màx

x: 4.92 m
 = 0.3

x: 0.25 m
 = 0.9

x: 0.25 m
 = 7.8

x: 0.25 m
 = 11.8

x: 0.25 m
 = 3.8

x: 0.25 m
 = 0.8  < 0.1  < 0.1

x: 0.25 m
 = 15.8  < 0.1  = 3.3  < 0.1  = 0.2

COMPLEIX

 = 15.8

N63/N88   2.0 w  w,màx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 3.3

x: 0 m
 = 13.8

x: 3.75 m
 = 12.7

x: 0 m
 = 4.1

x: 0 m
 = 0.9  < 0.1  < 0.1

x: 3.75 m
 = 22.7  < 0.1  = 0.2

x: 0 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 0.3

COMPLEIX

 = 22.7

N88/N64   2.0 w  w,màx

x: 4.92 m
 = 0.3

x: 0.25 m
 = 0.9

x: 0.25 m
 = 7.8

x: 0.25 m
 = 11.8

x: 0.25 m
 = 3.8

x: 0.25 m
 = 0.8  < 0.1  < 0.1

x: 0.25 m
 = 15.8  < 0.1  = 3.3  < 0.1  = 0.2

COMPLEIX

 = 15.8

N62/N69   2.0 w  w,màx

x: 7.57 m
 = 2.1

x: 0.152 m
 = 2.7

x: 7.57 m
 = 54.2

x: 7.57 m
 = 15.6

x: 7.57 m
 = 9.4

x: 0.152 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1

x: 7.57 m
 = 62.2  < 0.1  = 0.3

x: 0.152 m
 = 0.8

x: 0.152 m
 = 0.3

COMPLEIX

 = 62.2

N69/N65   2.0 w  w,màx

x: 7.41 m
 = 2.7

x: 0 m
 = 2.3

x: 0 m
 = 47.5

x: 0 m
 = 15.4

x: 0 m
 = 9.1

x: 0 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 54.1  < 0.1  = 0.1

x: 0 m
 = 3.8

x: 0 m
 = 0.3

COMPLEIX

 = 54.1

N64/N75   2.0 w  w,màx

x: 7.57 m
 = 2.1

x: 0.152 m
 = 2.7

x: 7.57 m
 = 54.2

x: 7.57 m
 = 15.6

x: 7.57 m
 = 9.4

x: 0.152 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1

x: 7.57 m
 = 62.2  < 0.1  = 0.3

x: 7.57 m
 = 2.1

x: 0.152 m
 = 0.3

COMPLEIX

 = 62.2

N75/N65   2.0 w  w,màx

x: 7.41 m
 = 2.7

x: 0 m
 = 2.3

x: 0 m
 = 47.5

x: 0 m
 = 15.4

x: 0 m
 = 9.1

x: 0 m
 = 0.6  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 54.1  < 0.1  = 0.1

x: 0 m
 = 2.5

x: 0 m
 = 0.3

COMPLEIX

 = 54.1

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 79

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE
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Barres
COMPROVACIONS (CTE DB SE‐A) ‐ TEMPERATURA AMBIENT

Estat
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N66/N67   2.0 w  w,màx

x: 9.9 m
 = 0.6

x: 0 m
 = 2.1

x: 0 m
 = 78.1

x: 0 m
 = 10.7

x: 0 m
 = 10.0  = 0.2  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 86.0  < 0.1  = 0.8

x: 0 m
 = 2.1  < 0.1

COMPLEIX

 = 86.0

N68/N85   2.0 w  w,màx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 6.5

x: 0 m
 = 26.7

x: 0 m
 = 7.8

x: 0 m
 = 7.7  = 0.5  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 39.9  < 0.1  = 0.1

x: 0 m
 < 0.1  < 0.1

COMPLEIX

 = 39.9

N85/N69   2.0 w  w,màx

x: 5.9 m
 = 0.6

x: 0.25 m
 = 1.4

x: 0.25 m
 = 15.7

x: 0.25 m
 = 5.1

x: 0.25 m
 = 6.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1

x: 0.25 m
 = 21.8  < 0.1  = 0.9  < 0.1  < 0.1

COMPLEIX

 = 21.8

N70/N5   2.0 w  w,màx

x: 10.9 m
 = 0.4

x: 0 m
 = 2.1

x: 0 m
 = 88.5

x: 0 m
 = 10.1

x: 0 m
 = 9.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 95.9  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 5.9  = 0.1

COMPLEIX

 = 95.9

N71/N86   2.0 w  w,màx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 6.2

x: 0 m
 = 27.6

x: 0 m
 = 6.8

x: 0 m
 = 7.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 39.5  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 3.9  < 0.1

COMPLEIX

 = 39.5

N86/N65   2.0 w  w,màx

x: 6.88 m
 = 0.4

x: 0.25 m
 = 1.4

x: 0.25 m
 = 20.6

x: 6.88 m
 = 4.6

x: 0.25 m
 = 6.8  = 0.2  < 0.1  < 0.1

x: 0.25 m
 = 23.3  < 0.1  < 0.1

x: 0.25 m
 = 4.1  = 0.1

COMPLEIX

 = 23.3

N72/N73   2.0 w  w,màx

x: 9.9 m
 = 0.6

x: 0 m
 = 2.1

x: 0 m
 = 78.1

x: 0 m
 = 10.7

x: 0 m
 = 10.0  = 0.2  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 86.0  < 0.1  = 0.8

x: 0 m
 = 2.1  < 0.1

COMPLEIX

 = 86.0

N74/N87   2.0 w  w,màx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 6.5

x: 0 m
 = 26.7

x: 0 m
 = 7.8

x: 0 m
 = 7.7  = 0.5  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 39.9  < 0.1  = 0.1

x: 0 m
 < 0.1  < 0.1

COMPLEIX

 = 39.9

N87/N75   2.0 w  w,màx

x: 5.9 m
 = 0.6

x: 0.25 m
 = 1.4

x: 0.25 m
 = 15.7

x: 0.25 m
 = 5.1

x: 0.25 m
 = 6.6  = 0.2  < 0.1  < 0.1

x: 0.25 m
 = 21.8  < 0.1  = 0.9  < 0.1  < 0.1

COMPLEIX

 = 21.8

N76/N77   2.0 w  w,màx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 16.3

x: 0 m
 = 30.3

x: 3.75 m
 = 25.5  = 8.4  = 0.8  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 60.7  < 0.1  = 0.1  = 3.7  = 0.3

COMPLEIX

 = 60.7

N78/N79   2.0 w  w,màx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 16.8

x: 0 m
 = 32.1

x: 0 m
 = 18.1  = 8.9  = 0.6  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 61.2  < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3) N.P.(3)
COMPLEIX

 = 61.2

N80/N81   2.0 w  w,màx

NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 16.3

x: 0 m
 = 30.3

x: 3.75 m
 = 25.5  = 8.4  = 0.8  < 0.1  < 0.1

x: 0 m
 = 60.7  < 0.1  = 0.1  = 5.0  = 0.2

COMPLEIX

 = 60.7

N82/N77   2.0 w  w,màx  = 8.5  = 6.6
x: 0.245 m
 = 82.2

x: 0.245 m
 = 2.2

x: 0.245 m
 = 14.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0.245 m
 = 75.6  < 0.1  < 0.1

x: 0.245 m
 = 7.4  < 0.1

COMPLEIX

 = 82.2

N77/N79   2.0 w  w,màx  = 8.4  = 6.5
x: 7.39 m
 = 41.6

x: 7.39 m
 = 1.3

x: 7.39 m
 = 12.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 7.39 m
 = 39.9  < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3) N.P.(3)
COMPLEIX

 = 41.6

N79/N81   2.0 w  w,màx  = 8.4  = 6.5
x: 0.11 m
 = 41.6

x: 0.11 m
 = 1.3

x: 0.11 m
 = 12.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0.11 m
 = 39.9  < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3) N.P.(3)
COMPLEIX

 = 41.6

N81/N83   2.0 w  w,màx  = 8.5  = 6.6
x: 7.25 m
 = 82.2

x: 7.25 m
 = 2.2

x: 7.25 m
 = 14.4  < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 7.25 m
 = 75.6  < 0.1  < 0.1

x: 7.25 m
 = 7.4  < 0.1

COMPLEIX

 = 82.2

N84/N85   2.0 w  w,màx  = 0.7  = 1.4
x: 7.35 m
 = 48.9

x: 0.15 m
 = 2.1

x: 7.35 m
 = 13.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 7.35 m
 = 49.6  < 0.1  = 0.2

x: 7.35 m
 = 13.3  < 0.1

COMPLEIX

 = 49.6

N85/N86   2.0 w  w,màx  = 0.7  = 0.9
x: 0.15 m
 = 45.7

x: 7.35 m
 = 1.4

x: 0.15 m
 = 12.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0.15 m
 = 46.3  < 0.1  = 0.1

x: 0.15 m
 = 12.4  < 0.1

COMPLEIX

 = 46.3

N86/N87   2.0 w  w,màx  = 0.7  = 0.9
x: 7.35 m
 = 45.7

x: 0.15 m
 = 1.4

x: 7.35 m
 = 12.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 7.35 m
 = 46.3  < 0.1  = 0.1

x: 7.35 m
 = 12.5  < 0.1

COMPLEIX

 = 46.3

N87/N88   2.0 w  w,màx  = 0.7  = 1.4
x: 0.15 m
 = 48.9

x: 7.35 m
 = 2.1

x: 0.15 m
 = 13.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 0.15 m
 = 49.6  < 0.1  = 0.2

x: 0.15 m
 = 13.3  < 0.1

COMPLEIX

 = 49.6

N82/N84   2.0 w  w,màx  = 0.6  = 0.6
x: 5.76 m
 = 20.1

x: 5.76 m
 = 2.3

x: 5.76 m
 = 2.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 5.76 m
 = 20.5  < 0.1  = 0.5

x: 5.76 m
 = 0.4  < 0.1

COMPLEIX

 = 20.5

N77/N85   2.0 w  w,màx  = 0.6  = 0.9
x: 5.76 m
 = 43.7

x: 0.105 m
 = 3.0

x: 5.76 m
 = 4.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 5.76 m
 = 43.2  < 0.1  = 0.1

x: 5.76 m
 = 0.4  < 0.1

COMPLEIX

 = 43.7

N79/N86   2.0 w  w,màx  = 0.7  = 1.0
x: 5.76 m
 = 47.0

x: 0.105 m
 = 1.7

x: 5.76 m
 = 4.3  = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 5.76 m
 = 47.6  < 0.1

MEd = 0.00
N.P.(2)

N.P.(3) N.P.(3)
COMPLEIX

 = 47.6

N81/N87   2.0 w  w,màx  = 0.6  = 0.9
x: 5.76 m
 = 43.7

x: 0.105 m
 = 3.0

x: 5.76 m
 = 4.1  = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 5.76 m
 = 43.2  < 0.1  = 0.1

x: 5.76 m
 = 0.4  < 0.1

COMPLEIX

 = 43.7

N83/N88   2.0 w  w,màx  = 0.6  = 0.6
x: 5.76 m
 = 20.1

x: 5.76 m
 = 2.3

x: 5.76 m
 = 2.5  = 0.1  < 0.1  < 0.1

x: 5.76 m
 = 20.5  < 0.1  = 0.5

x: 5.76 m
 = 0.4  < 0.1

COMPLEIX

 = 20.5
Notació:

: Limitació d'esveltesa
w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida
Nt: Resistència a tracció
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats
Mt: Resistència a torsió
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats
x: Distància a l'origen de la barra

: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torsor.
(3) No hi ha interacció entre moment torsor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.

Barres
COMPROVACIONS (CTE DB SE‐A) ‐ SITUACIÓ D'INCENDI

Estat
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N1/N2
x: 8.92 m
 = 0.2

x: 0 m
 = 3.5

x: 0 m
 = 62.6

x: 0 m
 = 18.1

x: 0 m
 = 5.5

x: 0 m
 = 1.0

 < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 75.6

 < 0.1  = 2.1
x: 0 m
 = 1.5

x: 0 m
 = 0.5

COMPLEIX

 = 75.6

N3/N4
x: 8.92 m
 = 0.2

x: 0 m
 = 3.5

x: 0 m
 = 62.6

x: 0 m
 = 18.1

x: 0 m
 = 5.5

x: 0 m
 = 1.0

 < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 75.6

 < 0.1  = 2.1
x: 0 m
 = 1.5

x: 0 m
 = 0.5

COMPLEIX

 = 75.6

N2/N67
x: 7.57 m
 = 2.1

x: 0.152 m
 = 2.8

x: 7.57 m
 = 71.4

x: 7.57 m
 = 10.5

x: 7.57 m
 = 7.1

x: 0.152 m
 = 0.4

 < 0.1  < 0.1
x: 7.57 m
 = 81.3

 < 0.1  = 0.3
x: 7.57 m
 = 1.7

x: 0.152 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 81.3

N67/N5
x: 7.41 m
 = 3.2

x: 0 m
 = 2.3

x: 0 m
 = 76.4

x: 0 m
 = 13.2

x: 0 m
 = 8.9

x: 0 m
 = 0.5

 < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 79.1

 < 0.1  = 0.2
x: 0 m
 = 4.1

x: 0 m
 = 0.5

COMPLEIX

 = 79.1

N4/N73
x: 7.57 m
 = 2.1

x: 0.152 m
 = 2.8

x: 7.57 m
 = 71.4

x: 7.57 m
 = 10.5

x: 7.57 m
 = 7.1

x: 0.152 m
 = 0.4

 < 0.1  < 0.1
x: 7.57 m
 = 81.3

 < 0.1  = 0.3
x: 7.57 m
 = 1.7

x: 0.152 m
 = 0.1

COMPLEIX

 = 81.3
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Barres
COMPROVACIONS (CTE DB SE‐A) ‐ SITUACIÓ D'INCENDI

Estat
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N73/N5
x: 7.41 m
 = 3.2

x: 0 m
 = 2.3

x: 0 m
 = 76.4

x: 0 m
 = 13.2

x: 0 m
 = 8.9

x: 0 m
 = 0.5

 < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 79.1

 < 0.1  = 0.2
x: 0 m
 = 4.1

x: 0 m
 = 0.5

COMPLEIX

 = 79.1

N6/N7
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 8.43 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 8.43 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N8/N9
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 0 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N7/N10
x: 15.1 m
 = 0.3

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N9/N10
x: 15.1 m
 = 0.3

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N11/N12
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 8.43 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 8.43 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N13/N14
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 0 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N12/N15
x: 15.1 m
 < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N14/N15
x: 15.1 m
 < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N16/N17
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 8.43 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 8.43 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N18/N19
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 0 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N17/N20
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N19/N20
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N21/N22
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 8.43 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 8.43 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N23/N24
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 0 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N22/N25
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N24/N25
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N26/N27
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 8.43 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 8.43 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N28/N29
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 0 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N27/N30
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N29/N30
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N31/N32
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 8.43 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 8.43 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N33/N34
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 0 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N32/N35
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N34/N35
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N36/N37
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 8.43 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 8.43 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N38/N39
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 0 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N37/N40
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N39/N40
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N41/N42
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 8.43 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 8.43 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N43/N44
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 0 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N42/N45
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N44/N45
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N46/N47
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 8.43 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 8.43 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N48/N49
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 0 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0
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Barres
COMPROVACIONS (CTE DB SE‐A) ‐ SITUACIÓ D'INCENDI

Estat
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N47/N50
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N49/N50
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N51/N52
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 8.43 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 8.43 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N53/N54
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 4.2

x: 0 m
 = 67.0

MEd = 0.00
N.P.(2)

 = 7.8
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 0 m
 = 69.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 69.0

N52/N55
x: 15.1 m
 < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N54/N55
x: 15.1 m
 < 0.1

x: 3.22 m
 = 6.3

x: 0.248 m
 = 44.9

MEd = 0.00
N.P.(2)

x: 3.23 m
 = 7.6

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 50.2

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 50.2

N56/N82
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 9.8

x: 3.75 m
 = 24.0

x: 0 m
 = 11.3

 = 8.9  = 0.7  < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 34.3

 < 0.1  = 0.1  = 7.7  = 0.1
COMPLEIX

 = 34.3

N82/N57
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.25 m
 = 5.0

x: 4.43 m
 = 58.4

x: 0.25 m
 < 0.1

 = 22.6
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 4.43 m
 = 61.1

 < 0.1  = 0.1  = 21.5 N.P.(6)
COMPLEIX

 = 61.1

N58/N83
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 9.8

x: 3.75 m
 = 32.8

x: 0 m
 = 11.3

 = 8.9  = 0.7  < 0.1  < 0.1
x: 3.75 m
 = 39.8

 < 0.1  = 0.1  = 7.8  = 0.1
COMPLEIX

 = 39.8

N83/N59
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0.25 m
 = 5.0

x: 0.25 m
 = 69.1

x: 0.25 m
 < 0.1

 = 22.6
VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 0.25 m
 = 72.6

 < 0.1  = 0.1  = 21.5 N.P.(6)
COMPLEIX

 = 72.6

N57/N60
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 10.0

x: 0.248 m
 = 37.0

x: 3.22 m
 < 0.1

x: 3.23 m
 = 6.7

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 46.8

 < 0.1
x: 3.22 m
 < 0.1

x: 3.23 m
 = 3.1

N.P.(6)
COMPLEIX

 = 46.8

N59/N60
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 3.22 m
 = 10.0

x: 0.248 m
 = 37.0

x: 3.22 m
 < 0.1

x: 3.23 m
 = 6.7

VEd = 0.00
N.P.(3)

 < 0.1 N.P.(4)
x: 3.23 m
 = 46.8

 < 0.1
x: 3.22 m
 < 0.1

x: 3.22 m
 = 4.5

N.P.(6)
COMPLEIX

 = 46.8

N61/N84
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 6.4

x: 0 m
 = 12.7

x: 3.75 m
 = 19.0

x: 0 m
 = 3.8

x: 0 m
 = 1.2

 < 0.1  < 0.1
x: 3.75 m
 = 34.1

 < 0.1  = 0.2  = 0.1  = 0.9
COMPLEIX

 = 34.1

N84/N62
x: 4.92 m
 = 0.1

x: 0.25 m
 = 1.7

x: 0.25 m
 = 7.2

x: 0.25 m
 = 15.9

x: 0.25 m
 = 3.5

x: 0.25 m
 = 0.9

 < 0.1  < 0.1
x: 0.25 m
 = 20.7

 < 0.1  = 3.0
x: 0.25 m
 = 2.2

 = 0.5
COMPLEIX

 = 20.7

N63/N88
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 6.4

x: 0 m
 = 12.7

x: 3.75 m
 = 19.0

x: 0 m
 = 3.8

x: 0 m
 = 1.2

 < 0.1  < 0.1
x: 3.75 m
 = 34.1

 < 0.1  = 0.2  = 0.2  = 0.9
COMPLEIX

 = 34.1

N88/N64
x: 4.92 m
 = 0.1

x: 0.25 m
 = 1.7

x: 0.25 m
 = 7.2

x: 0.25 m
 = 15.9

x: 0.25 m
 = 3.5

x: 0.25 m
 = 0.9

 < 0.1  < 0.1
x: 0.25 m
 = 20.7

 < 0.1  = 3.0
x: 0.25 m
 = 2.2

 = 0.5
COMPLEIX

 = 20.7

N62/N69
x: 7.57 m
 = 1.1

x: 0.152 m
 = 5.4

x: 7.57 m
 = 74.8

x: 7.57 m
 = 13.2

x: 7.57 m
 = 8.6

x: 0.152 m
 = 0.5

 < 0.1  < 0.1
x: 7.57 m
 = 87.6

 < 0.1  = 0.2
x: 7.57 m
 = 3.0

x: 0.152 m
 = 0.4

COMPLEIX

 = 87.6

N69/N65
x: 7.41 m
 = 1.7

x: 0 m
 = 4.6

x: 0 m
 = 74.6

x: 0 m
 = 13.1

x: 0 m
 = 8.9

x: 0 m
 = 0.5

 < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 81.7

 < 0.1  = 0.1
x: 0 m
 = 3.5

x: 0 m
 = 0.5

COMPLEIX

 = 81.7

N64/N75
x: 7.57 m
 = 1.1

x: 0.152 m
 = 5.4

x: 7.57 m
 = 74.8

x: 7.57 m
 = 13.2

x: 7.57 m
 = 8.6

x: 0.152 m
 = 0.5

 < 0.1  < 0.1
x: 7.57 m
 = 87.6

 < 0.1  = 0.2
x: 7.57 m
 = 3.0

x: 0.152 m
 = 0.4

COMPLEIX

 = 87.6

N75/N65
x: 7.41 m
 = 1.7

x: 0 m
 = 4.6

x: 0 m
 = 74.6

x: 0 m
 = 13.1

x: 0 m
 = 8.9

x: 0 m
 = 0.5

 < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 81.7

 < 0.1  = 0.1
x: 0 m
 = 3.5

x: 0 m
 = 0.5

COMPLEIX

 = 81.7

N66/N67
x: 9.9 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 2.6

x: 0 m
 = 64.7

x: 0 m
 = 5.7

x: 0 m
 = 5.3

 = 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 69.8

 < 0.1  = 0.4
x: 0 m
 = 1.8

 < 0.1
COMPLEIX

 = 69.8

N68/N85
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 12.0

x: 0 m
 = 28.0

x: 0 m
 = 7.7

x: 0 m
 = 7.2

 = 0.5  < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 41.0

 < 0.1  = 0.1  = 0.1  = 0.1
COMPLEIX

 = 41.0

N85/N69
x: 5.9 m
 = 0.2

x: 0.25 m
 = 2.7

x: 0.25 m
 = 21.2

x: 0.25 m
 = 5.1

x: 0.25 m
 = 6.1

 = 0.2  < 0.1  < 0.1
x: 0.25 m
 = 22.5

 < 0.1  = 0.8
x: 0.25 m
 = 5.0

 < 0.1
COMPLEIX

 = 22.5

N70/N5
x: 10.9 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 2.7

x: 0 m
 = 74.0

x: 0 m
 = 5.2

x: 0 m
 = 5.2

 = 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 78.9

 < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 5.2

 = 0.1
COMPLEIX

 = 78.9

N71/N86
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 11.6

x: 0 m
 = 31.3

x: 0 m
 = 6.3

x: 0 m
 = 6.9

 = 0.4  < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 40.0

 < 0.1  < 0.1  = 0.1  < 0.1
COMPLEIX

 = 40.0

N86/N65
x: 6.88 m
 = 0.1

x: 0.25 m
 = 3.0

x: 0.25 m
 = 29.6

x: 0.25 m
 = 3.9

x: 0.25 m
 = 6.2

 = 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 0.25 m
 = 30.9

 < 0.1  < 0.1
x: 0.25 m
 = 6.2

 = 0.1
COMPLEIX

 = 30.9

N72/N73
x: 9.9 m
 = 0.1

x: 0 m
 = 2.6

x: 0 m
 = 64.7

x: 0 m
 = 5.7

x: 0 m
 = 5.3

 = 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 69.8

 < 0.1  = 0.4
x: 0 m
 = 1.8

 < 0.1
COMPLEIX

 = 69.8

N74/N87
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 12.0

x: 0 m
 = 28.0

x: 0 m
 = 7.7

x: 0 m
 = 7.2

 = 0.5  < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 41.0

 < 0.1  = 0.1  = 0.1  = 0.1
COMPLEIX

 = 41.0

N87/N75
x: 5.9 m
 = 0.2

x: 0.25 m
 = 2.7

x: 0.25 m
 = 21.2

x: 0.25 m
 = 5.1

x: 0.25 m
 = 6.1

 = 0.2  < 0.1  < 0.1
x: 0.25 m
 = 22.5

 < 0.1  = 0.8
x: 0.25 m
 = 5.0

 < 0.1
COMPLEIX

 = 22.5

N76/N77
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 38.4

x: 0 m
 = 48.4

x: 3.75 m
 = 32.1

 = 9.7  = 1.0  < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 98.1

 < 0.1  = 0.1  = 7.2  = 0.6
COMPLEIX

 = 98.1

N78/N79
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 25.7

x: 0 m
 = 32.7

x: 0 m
 = 13.5

 = 6.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 66.0

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 66.0

N80/N81
NEd = 0.00
N.P.(1)

x: 0 m
 = 38.4

x: 0 m
 = 48.4

x: 3.75 m
 = 32.1

 = 9.7  = 1.0  < 0.1  < 0.1
x: 0 m
 = 98.1

 < 0.1  = 0.1  = 9.7  = 0.6
COMPLEIX

 = 98.1

N82/N77  = 4.2
NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.245 m
 = 55.3

x: 0.245 m
 = 1.0

x: 0.245 m
 = 10.4

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 0.245 m
 = 50.8

 < 0.1  < 0.1
x: 0.245 m
 = 8.9

 < 0.1
COMPLEIX

 = 55.3

N77/N79  = 4.1
NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 7.39 m
 = 34.2

x: 7.39 m
 = 0.6

x: 7.39 m
 = 9.7

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 7.39 m
 = 29.3

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 34.2

N79/N81  = 4.1
NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 0.11 m
 = 34.2

x: 0.11 m
 = 0.6

x: 0.11 m
 = 9.7

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 0.11 m
 = 29.3

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 34.2
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Barres
COMPROVACIONS (CTE DB SE‐A) ‐ SITUACIÓ D'INCENDI

Estat
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

N81/N83  = 4.2
NEd = 0.00
N.P.(7)

x: 7.25 m
 = 55.3

x: 7.25 m
 = 1.0

x: 7.25 m
 = 10.4

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 7.25 m
 = 50.8

 < 0.1  < 0.1
x: 7.25 m
 = 8.9

 < 0.1
COMPLEIX

 = 55.3

N84/N85  = 0.2  = 0.8
x: 7.35 m
 = 38.2

x: 0.15 m
 = 0.9

x: 7.35 m
 = 10.3

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 7.35 m
 = 38.7

 < 0.1  = 0.1
x: 7.35 m
 = 9.5

 < 0.1
COMPLEIX

 = 38.7

N85/N86  = 0.2  = 0.5
x: 0.15 m
 = 35.7

x: 7.35 m
 = 0.6

x: 0.15 m
 = 9.7

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 0.15 m
 = 36.1

 < 0.1  = 0.1
x: 0.15 m
 = 8.9

 < 0.1
COMPLEIX

 = 36.1

N86/N87  = 0.2  = 0.5
x: 7.35 m
 = 35.7

x: 0.15 m
 = 0.6

x: 7.35 m
 = 9.7

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 7.35 m
 = 36.1

 < 0.1  = 0.1
x: 7.35 m
 = 8.9

 < 0.1
COMPLEIX

 = 36.1

N87/N88  = 0.2  = 0.8
x: 0.15 m
 = 38.2

x: 7.35 m
 = 0.9

x: 0.15 m
 = 10.3

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 0.15 m
 = 38.7

 < 0.1  = 0.1
x: 0.15 m
 = 9.5

 < 0.1
COMPLEIX

 = 38.7

N82/N84  = 0.2  = 0.3
x: 5.76 m
 = 10.0

x: 5.76 m
 = 1.0

x: 5.76 m
 = 1.3

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 5.76 m
 = 10.1

 < 0.1  = 0.3
x: 5.76 m
 = 0.5

 < 0.1
COMPLEIX

 = 10.1

N77/N85  = 0.3  = 0.4
x: 5.76 m
 = 21.4

x: 0.105 m
 = 1.3

x: 5.76 m
 = 2.0

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 5.76 m
 = 21.1

 < 0.1  = 0.1
x: 5.76 m
 = 0.5

 < 0.1
COMPLEIX

 = 21.4

N79/N86  = 0.3  = 0.5
x: 5.76 m
 = 23.0

x: 0.105 m
 = 0.7

x: 5.76 m
 = 2.2

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 5.76 m
 = 23.1

 < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(5)

N.P.(6) N.P.(6)
COMPLEIX

 = 23.1

N81/N87  = 0.3  = 0.4
x: 5.76 m
 = 21.4

x: 0.105 m
 = 1.3

x: 5.76 m
 = 2.0

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 5.76 m
 = 21.1

 < 0.1  = 0.1
x: 5.76 m
 = 0.5

 < 0.1
COMPLEIX

 = 21.4

N83/N88  = 0.2  = 0.3
x: 5.76 m
 = 10.0

x: 5.76 m
 = 1.0

x: 5.76 m
 = 1.3

 < 0.1  < 0.1  < 0.1
x: 5.76 m
 = 10.1

 < 0.1  = 0.3
x: 5.76 m
 = 0.5

 < 0.1
COMPLEIX

 = 10.1
Notació:

Nt: Resistència a tracció
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats
Mt: Resistència a torsió
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats
x: Distància a l'origen de la barra

: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(2) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant.
(4) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix.
(5) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torsor.
(6) No hi ha interacció entre moment torsor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(7) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.

1.3.3.‐ Sisme 

Norma utilitzada: NCSE‐02

Norma de Construcció Sismorresistent NCSE‐02

Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE‐02, 3.6.2)
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1.3.3.1.‐ Espectre de càlcul

1.3.3.1.1.‐ Espectre elàstic d'acceleracions

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

Coef.Amplificació (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Període (s)

Coef.Amplificació:

ae cS a (T)  

On:

A

T(T) 1 (2,5 1)
T

       AT T

(T) 2,5    A BT T T 

K C(T)
T


    BT T

és l'espectre normalitzat de resposta elàstica.

El valor màxim de les ordenades espectrals és 0.140 g.

NCSE‐02 (2.2, 2.3 i 2.4)

Paràmetres necessaris per a la definició de l'espectre

ac: Acceleració sísmica de càlcul (NCSE‐02, 2.2)   ac :  0.051 g

c ba S a   

ab: Acceleració bàsica (NCSE‐02, 2.1 i Annex 1)   ab :  0.040 g

: Coeficient adimensional de risc    :  1.00

Tipus de construcció: Construccions d'importància normal

S: Coeficient d'amplificació del terreny (NCSE‐02, 2.2)   S :  1.28

b
CS a 0,1g

1,25
   

b
b

aC CS 3,33 ( 0,1) (1 ) 0,1g a 0,4g
1,25 g 1,25

           

bS 1,0 0,4g a   

C: Coeficient del terreny (NCSE‐02, 2.4)   C :  1.60

Tipus de sòl (NCSE‐02, 2.4): Tipus III

ab: Acceleració bàsica (NCSE‐02, 2.1 i Annex 1)   ab :  0.040 g

: Coeficient adimensional de risc    :  1.00

: Coeficient depenent de l'amortiment (NCSE‐02, 2.5)    :  1.09
0,45     

: Esmorteïment (NCSE‐02, Taula 3.1)    :  4.00 %

TA: Període característic de l'espectre (NCSE‐02, 2.3)   TA :  0.16 s

A
K CT
10




K: Coeficient de contribució (NCSE‐02, 2.1 i Annex 1)   K :  1.00

C: Coeficient del terreny (NCSE‐02, 2.4)   C :  1.60

Tipus de sòl (NCSE‐02, 2.4): Tipus III

TB: Període característic de l'espectre (NCSE‐02, 2.3)   TB :  0.64 s
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A
K CT
2,5




K: Coeficient de contribució (NCSE‐02, 2.1 i Annex 1)   K :  1.00

C: Coeficient del terreny (NCSE‐02, 2.4)   C :  1.60

Tipus de sòl (NCSE‐02, 2.4): Tipus III

1.3.3.1.2.‐ Espectre de disseny d'acceleracions

L'espectre de disseny sísmic s'obté reduint l'espectre elàstic pel coeficient () corresponent a cada direcció
d'anàlisi.

a c A
A

TS a 1 2,5 1 T T
T

  
          

a c A BS a 2,5 T T T
    



a c B
K CS a T T

T
 

   


: Coeficient de resposta    :  0.55


 



: Coeficient depenent de l'amortiment (NCSE‐02, 2.5)    :  1.09
0,45     

: Esmorteïment (NCSE‐02, Taula 3.1)    :  4.00 %

: Coeficient de comportament per ductilitat (NCSE‐02, 3.7.3.1)    :  2.00

Ductilitat (NCSE‐02, Taula 3.1): Ductilitat baixa

ac: Acceleració sísmica de càlcul (NCSE‐02, 2.2)   ac :  0.051 g

K: Coeficient de contribució (NCSE‐02, 2.1 i Annex 1)   K :  1.00

C: Coeficient del terreny (NCSE‐02, 2.4)   C :  1.60

TA: Període característic de l'espectre (NCSE‐02, 2.3)   TA :  0.16 s

TB: Període característic de l'espectre (NCSE‐02, 2.3)   TB :  0.64 s

NCSE‐02 (3.6.2.2)
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0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

Coef.Amplificació (g)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Període (s)

1.3.3.2.‐ Coeficients de participació

T Lx Ly Mx My Hipòtesis X(1) Hipòtesis Y(1)

Mode 1 1.01 0 1 0 % 4.4 % R = 2
A = 0.435 m/s²
D = 11.2421 mm

R = 2
A = 0.435 m/s²
D = 11.2421 mm

Mode 2 14.243 1 0 2.05 % 0 % R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

Mode 3 14.243 1 0 2.05 % 0 % R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

Mode 4 14.243 1 0 2.05 % 0 % R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

Mode 5 14.243 1 0 2.05 % 0 % R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

Mode 6 14.243 1 0 2.05 % 0 % R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.179 mm

R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.179 mm

Mode 7 14.243 1 0 2.05 % 0 % R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.179 mm

R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.179 mm

Mode 8 14.243 1 0 2.05 % 0 % R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.179 mm

R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.179 mm

Mode 9 14.243 1 0 2.05 % 0 % R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

Mode 10 14.243 1 0 2.05 % 0 % R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

Mode 11 14.243 1 0 2.05 % 0 % R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm

R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 282.18 mm
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T Lx Ly Mx My Hipòtesis X(1) Hipòtesis Y(1)

Mode 12 12.873 1 0 1.98 % 0 % R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 230.502 mm

R = 2
A = 0.055 m/s²
D = 230.502 mm

Mode 13 1.765 1 0 0 % 0 % R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

Mode 14 1.765 1 0 0 % 0 % R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

Mode 15 1.765 1 0 0 % 0 % R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

Mode 16 1.765 1 0 0 % 0 % R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

Mode 17 1.765 1 0 0 % 0 % R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

Mode 18 1.765 1 0 0 % 0 % R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

Mode 19 1.765 1 0 0 % 0 % R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

Mode 20 1.765 1 0 0 % 0 % R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

Mode 21 1.765 1 0 0 % 0 % R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

Mode 22 1.765 1 0 0 % 0 % R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

R = 2
A = 0.249 m/s²
D = 19.6501 mm

Mode 23 1.75 1 0 3.5 % 0 % R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

Mode 24 1.75 1 0 3.5 % 0 % R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

Mode 25 1.75 1 0 3.5 % 0 % R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

Mode 26 1.75 1 0 3.5 % 0 % R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

Mode 27 1.75 1 0 3.5 % 0 % R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

Mode 28 1.75 1 0 3.5 % 0 % R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

Mode 29 1.75 1 0 3.5 % 0 % R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm
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T Lx Ly Mx My Hipòtesis X(1) Hipòtesis Y(1)

Mode 30 1.75 1 0 3.5 % 0 % R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

Mode 31 1.75 1 0 3.5 % 0 % R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

Mode 32 1.75 1 0 3.5 % 0 % R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

R = 2
A = 0.251 m/s²
D = 19.4825 mm

Mode 33 0.743 0.0125 0.9999 0 % 0 % R = 2
A = 0.592 m/s²
D = 8.29279 mm

R = 2
A = 0.592 m/s²
D = 8.29279 mm

Mode 34 0.649 0 1 0 % 5.54 % R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

Mode 35 0.649 0 1 0 % 5.54 % R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

Mode 36 0.649 0 1 0 % 5.54 % R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

Mode 37 0.649 0 1 0 % 5.54 % R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

Mode 38 0.649 0 1 0 % 5.54 % R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

Mode 39 0.649 0 1 0 % 5.54 % R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

Mode 40 0.649 0 1 0 % 5.54 % R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

Mode 41 0.649 0 1 0 % 5.54 % R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

Mode 42 0.649 0 1 0 % 5.54 % R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

R = 2
A = 0.678 m/s²
D = 7.23063 mm

Total 57.48 % 54.26 %

T = Periode de vibració en segons.

Lx, Ly = Coeficients de participació normalitzats en cada direcció de l'anàlisi.

Mx, My = Percentatge de massa desplaçada per cada mode en cada direcció de l'anàlisi.

R = Relació entre  l'acceleració de càlcul utilitzant  la ductilitat assignada a  l'estructura  i  l'acceleració de càlcul obtinguda sense
ductilitat.

A = Acceleració de càlcul, incloent la ductilitat.

D = Coeficient del mode, equival al desplaçament màxim del grau de llibertat dinàmic.

 

Representació dels períodes modals
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Es representa el rang de períodes abastat pels modes estudiats, amb indicació dels modes en els quals es desplaça més del 30% de la
massa:

Hipòtesi  (1)

T (s) A (g)
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1.‐ ESTRUCTURA

1.1.‐ Unions

1.1.1.‐ Especificacions per a unions soldades

Norma:

CTE DB SE‐A: Codi Tècnic de l'Edificació. Seguretat estructural. Acer. Apartat 8.6. Resistència dels mitjans d'unió. Unions soldades.
Unions soldades.

Materials:

‐ Perfils (Material base): S275.

‐ Material d'aportació (soldadures): Les característiques mecàniques dels materials d'aportació seran en tots els casos superiors a
les del material base. (4.4.1 CTE DB SE‐A)

Disposicions constructives:

1) Les següents prescripcions s'apliquen a unions soldades on els espessors de les pecess a unir siguin almenys de 4 mm.

2) Els cordons de les soldadures en angle no podrán tindre un espessor de gola inferior a 3 mm ni superior al menor espessor de
les peces a unir.

3) Els cordons de  les soldadures en angle  les  longituds del qual siguin menors de 40 mm o 6   vegades  l'espessor de gola, no es
tindran en compte per calcular la resistència de la unió.

4) En el detall de les soldadures en angle s'indica la longitud efectiva del cordó (longitud sobre la qual el cordó te el seu espessor
de gola complet). Per cumplir‐la, pot ser necessari perllongar el cordó rodejant les cantonades, amb el mateix espessor de gola i
una  longitud de 2   vegades d'aquest espessor. La  longitud efectiva d'un cordó de soldadura hauria de ser major o  igual que 4
vegades l'espessor de gola.

5) Les soldadures en angle entre dues peces que formen un angle  haurien de complir amb la condició que aquest angle estigui
comprès entre 60 i 120 graus. En cas contrari:

‐ Si es compleix que  > 120 (graus): es considerarà que no transmeten esforços.

‐ Si es compleix que  < 60 (graus): es consideraran com soldadures a topall amb penetració parcial.

ß ß

Unió en 'T' Unió en solape

Comprovacions:

a) Cordons de soldadura a topall amb penetració total:

En aquest cas, no és necessària cap comprovació. La resistència de la unió serà igual a la de la més feble de les peces unides.

b) Cordons de soldadura a topall amb penetració parcial i amb preparació de vores:

Es comproven com soldadures en angle considerant un espessor de gola igual al cantell nominal de la preparació menys 2 mm
(article 8.6.3.3b del CTE DB SE‐A).

c) Cordons de soldadura en angle:

Es realitza la comprovació de tensions en cada cordó de soldadura segons l'article 8.6.2.3 CTE DB SE‐A.

Es comproven els següents tipus de tensió:

Tensió de Von Mises  2 2 2 u
//

w M2

f3       
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Tensió normal

u

M2

fK  


On K = 1.

Els valors que es mostren en les taules de comprovació resulten de les combinacions d'esforços que fan màxim l'aprofitament
tensional per a ambdues comprovacions, pel que és possible que apareguin dos valors distints de  la  tensió normal si cada
aprofitament màxim resulta en combinacions distintes.

1.1.2.‐ Especificacions per a unions cargolades

Norma:

CTE DB SE‐A: Codi Tècnic de l'Edificació. Seguretat estructural. Acer. Apartat 8.5. Resistència dels mitjans d'unió. Unions soldades.
Unions cargolades.

Materials:

‐ Perfils (Material base): S275.

‐ Classe d'acer dels cargols pretesats empleats: 10.9 (4.3.1 CTE DB SE‐A).

Disposicions constructives:

1) S'han considerat les següents distàncies mínimes i màximes entre eixos de forats i entre aquests i les vores de les peces:

Disposicions constructives per a cargols, segons article 8.5.1 CTE DB SE‐A

Distàncies

A la vora de la peça Entre forats Entre cargols

e1(1) e2(2) p1(1) p2(2) Compressió
Tracció

Files exteriors Files interiors

Mínimes 1.2 d0 1.5 d0 2.2 d0 3 d0 p1 i p2 p1, e p1, i

Máximes(3)
40 mm + 4t
150 mm
12t

14t
200 mm

14t
200 mm

14t
200 mm

28t
400 mm

Notes:
(1) Paral∙lela a la direcció de la força
(2) Perpendicular a la direcció de la força
(3) Es considera el menor dels valors
d0: Diàmetre del forat.
t: Menor espessor de les peces que s'uneixen.
En el cas d'esforços oblics, s'interpolen els valors de manera que el resultat quedi del costat de la seguretat.

2) No han de soldar‐se ni els cargols ni les rosques.

3) Quan els cargols es disposin en posició vertical, la rosca se situarà per sota del cap del cargol.

4) Ha de comprovar‐se abans de la col∙locació que les rosques poden desplaçar‐se lliurement sobre el cargol corresponent.

5) En  cada  cargol, es  col∙locarà una volandera amb xamfrà  (EN 14399‐6) al  costat del  cap, de  tal manera que el xamfrà de  la
volandera se situa en direcció al cap. Per al costat de la rosca, es permet usar una volandera plana (EN 14399‐5) o una volandera
amb xamfrà (EN 14399‐6), amb el xamfrà de la volandera situat cap a la rosca.

6) Els forats han de realitzar‐se per trepat o altre procés que proporcioni un acabat equivalent.

7) El punzonado s'admet per a peces de fins a 15 mm d'espessor, sempre que l'espessor nominal de la peça no sigui major que el
diàmetre nominal del forat (o dimensió mínima si el forat no és circular). De realitzar el punxonament, es recomana realitzar‐lo
amb un diàmetre 3 mm menor que el diàmetre definitiu i després trepar fins al diàmetre nominal.

8) Condicions per a l'estrenyiment dels cargols pretesats:

‐ Els cargols d'un grup, abans d'iniciar el pretesat, han d'estar atapeïts com si fossin cargols sense pretesar.
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‐ Amb la finalitat de garantir la capacitat enfront del lliscament de les superfícies a unir, les peces a unir seran tractades de la
següent manera: Superfícies netejades a raspall metàl∙lic o amb  flama, amb  l'eliminació de parts oxidades  (Classe C segons
UNE‐ENV 1090‐1:1997).

‐ A fi d'aconseguir un pretesat uniforme, el collament es realitzarà progressivament, des dels cargols centrals d'un grup fins a
les vores, per posteriorment realitzar cicles addicionals de collament. Poden utilitzar‐se lubrificants entre les rosques i cargols
o entre  les volanderes  i el component que gira, sempre que no s'aconsegueixi  la superfície de contacte, estigui contemplat
com a possibilitat pel procediment i ho admeti el plec de condicions.

‐ Si un conjunt cargol, rosca i arandeles s'ha estret fins al pretesat mínim i després afluixat, ha de ser retirat i descartar la seva
utilització, tret que ho admeti el plec de condicions.

‐  L'estrenyi es  realitzarà  seguint un dels procediments que  s'indiquen a  continuació, el qual ha d'estar  calibrat mitjançant
assajos:

a) Mètode de control del par torçor parell:

S'utilitza una clau dinamomètrica per arribar al parell d'estrenyiment necessari per a produir  la  força de pretesat en el
cargol utilitzada en el dimensionament de les unions. En la següent taula s'indiquen valors orientatius dels parells torçors
corresponents a cada diàmetre de cargol:

Acer classe 10.9

Diàmetre del cargol
Parell torçor d'estrenyiment

(N∙m)

M16 320

M27 1565

M20 620

M36 3710

b) Mètode del gir de la rosca:

Es realitza una marca permanent en  la posició de "cargolat a topall"  i després es dóna el gir de  la rosca necessari per a
arribar a el pretesat mínim en el cargol, determinat pels corresponents assajos de procediment.

c) Mètode de l'indicador directe de tensió:

Aquest mètode és d'aplicació a dispositius tals com les volanderes indicadores de tensió, que denoten quan s'ha arribat a
el pretesat mínim, mitjançant el control de la tensió en el cargol.

No és aplicable al mesurament directe de cargols pretesats mitjançant l'ús d'instruments hidràulics.

Després que l'estrenyiment aconsegueixi la condició uniforme de "atapeït de gom a gom", tots els cargols s'apretaran fins
a obtenir, almenys, el pretesat mínim especificat segons es determini en els assajos de procediment o de calibratge.

Les separacions mesurades en  les volandres  indicadores de  tensió poden promediarse per a establir  l'acceptabilitat del
conjunt cargol, rosca i arandelas.

Aquest mètode requereix una atenció especial pel que fa a  la planeitat  i a  les toleràncies d'espessor de  les xapes en  les
unions.

d) Métode combinat:

Es realitza un estrenyiment inicial pel mètode a), amb una clau ajustada a un parell torçor amb el qual s'arribi a el 75% del
pretesat mínim, a continuació es marca  la posició de  la  rosca  (com en el mètode b)  i després s'aplica una segona  fase
d'estrenyiment final, en la qual es dóna el gir de rosca determinat dels assajos de procediment.

Comprovacions:

Es realitzen les comprovacions indicades en els articles 8.5.2, 8.8.3 i 8.8.6 de CTE DB SE‐A.

1.1.3.‐ Referències i simbologia

a[mm]: Espessor de gorja del cordó de soldadura en angle, que serà l'altura major, amidada perpendicularment a la cara exterior,
entre tots els triangles que es poden inscriure entre les superfícies de les peces que hagin arribat a la fusió i la superfície exterior
de les soldadures. 8.6.2.a CTE DB SE‐A
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a a a a 

L[mm]: longitud efectiva del cordó de soldadura

Mètode de representació de soldadures

3 

2b 

2a 

1 

U 
4 

Referències:
1: línia de la fletxa
2a: línia de referència (línia contínua)
2b: línia d'identificació (línia a traços)
3: símbol de soldadura
4: indicacions complementàries
U: Unió

Referències 1, 2a i 2b

a L

a L

El cordó de soldadura que es detalla es troba al costat de la
fletxa.

El cordó de soldadura que es detalla es trobaal costat oposat al
de la fletxa.

Referència 3

Designació Il∙lustració Símbol

Soldadura en angle

Soldadura a topall en 'V' simple (amb xamfrà)

Soldadura a topall en bisell simple

Soldadura a topall en bisell doble

Soldadura a topall en bisell simple amb taló d'arrel ampli

Soldadura combinada a topall en bisell simple i en angle

Soldadura a topall en biaix simple amb costat corb
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Referència 4

Representació Descripció

Soldadura realitzada en tot el perímetre de la peça

Soldadura realitzada en taller

Soldadura realitzada en el lloc de montatge

Mètode de representació dels cargols d'una unió

(n)
S2-MØ-A2-SP

S1-MØxL-A1-SP

m S3-Ø
P

Referències:
n: Qantitat de cargols
P: Cargols pretesats resistents a lliscament
S1: Norma d'especificació del cargol
Ø[mm]: Diàmetre nominal
L[mm]: Longitut nominal del cargol
A1: Classe de qalitat de l'acer del cargol
S2: Norma d'especificació de la rosca.
A2: Classe de qualitat de l'acer de la rosca
m: Quantitat de arandeles
S3: Norma d'especificació de l'arandela
SP: Sistema de pretesat

1.1.4.‐ Relació

Tipus Quantitat Nusos

1 2 N2 i N4

2 2 N62 i N64

3 1 N5

4 1 N65

5 20
N7, N9, N12, N14, N17, N19, N22, N24, N27, N29, N32, N34, N37, N39, N42, N44,
N47, N49, N52 i N54

6 2 N57 i N59

7 11 N10, N15, N20, N25, N30, N35, N40, N45, N50, N55 i N60

8 1 N77

9 1 N79

10 1 N81

11 1 N82

12 1 N83

13 1 N84

14 1 N88

15 3 N85, N86 i N87
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1.1.5.‐ Memòria de càlcul

1.1.5.1.‐ Tipus 1

Nusos (2): N2 i N4.

a) Detall

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

44

15

Xapa frontal de la biga IPE 200
(e = 9 mm)

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

Xapa de recolzament de la biga IPE 200
(e = 9 mm)

15

14
.1

130

23
0

Xapa
130x230x9

3
3

167
167

4

4

Detall de soldadures: Biga IPE
200 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

17
6

12
1

23

157 130 157

32
0

444

13 %

(4)
Pret.

EN 14399-3-M16x50-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR
2 EN14399-6-16

Xapa
130x230x9 Biga

IPE 200

Xapa
130x230x9

Pilar
HE 500 A

Alçat

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Xapa
130x230x9

Pilar
HE 500 A

C C

D D

B
B

Secció A - A

Xapa
320x178x6

3
3

148
148

3
3

290
290

3
3

290
290

3
3

148
148

Biga
IPE 200

A
A

Pilar
HE 500 A

Secció B - B

17
6

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

6
6

121
121

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Biga
IPE 200

Secció C - C

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

6
6

121
121

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Biga
IPE 200

Secció D - D
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b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 500 A 49
0

12

300

23

490 300 23 12 S275 275.0 430.0

Biga IPE 200 20
0

5.6

100

8.
5

200 100 8.5 5.6 S275 275.0 430.0

Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa de recolzament de la biga IPE
200

23
0

130

130 230 9 4 18 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 200 17
8.

2

320

320 178.2 6 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 32
0

444

444 320 15 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga IPE 200 23
0

130

130 230 9 4 18 S275 275.0 430.0
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Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M16x50‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M16‐10‐HR
2 EN14399‐6‐16

X M16 50 10.9 900.0 1000.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 500 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 37.00 64.71 57.18

Tallant kN 1.024 800.207 0.13

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 33.990 261.905 12.98

Tallant MPa 27.099 261.905 10.35

B
ig
a 
IP
E

2
0
0

Rigiditzadors Tracció kN 28.520 196.429 14.52

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 55.347 61.704 89.70

Xapa vertical Tracció kN 53.656 120.145 44.66

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

4 64.4 64.4 0.9 128.7 31.81 64.4 18.71 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

4 82.3 82.3 0.5 164.6 40.66 82.3 23.92 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 3 0.0 0.0 20.7 35.9 8.86 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

3 0.0 0.0 45.9 79.5 19.65 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

3 0.0 0.0 73.3 127.0 31.38 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 3 0.0 0.0 20.7 35.9 8.86 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 6 0.0 0.0 37.7 65.3 16.14 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 0.3 0.4 0.11 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 6 0.0 0.0 44.6 77.2 19.07 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 430.0 0.85
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2) Biga IPE 200

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 55.347 60.166 91.99

Ala
Compressió kN 92.852 224.589 41.34

Tracció kN 27.054 111.310 24.31

Alma Tracció kN 56.586 118.282 47.84

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 4 90.9 103.9 0.4 201.6 49.81 90.9 26.43 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 3 95.0 95.0 18.3 192.6 47.59 95.0 27.61 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 4 161.4 141.3 0.6 293.2 72.45 161.4 46.92 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

2

4

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M16
Lliscament 4.658 26.376 17.66 Plançó 103.423 113.040 91.49

18.34 91.49
Aixafada 4.658 123.586 3.77 Punxonament 55.347 165.037 33.54

2 M16
Lliscament 4.658 26.376 17.66 Plançó 103.423 113.040 91.49

18.34 91.49
Aixafada 4.658 123.586 3.77 Punxonament 55.347 165.037 33.54

3 M16
Lliscament 4.668 26.376 17.70 Plançó 102.170 113.040 90.38

18.38 90.38
Aixafada 4.668 122.975 3.80 Punxonament 35.615 165.037 21.58

4 M16
Lliscament 4.668 26.376 17.70 Plançó 102.170 113.040 90.38

18.38 90.38
Aixafada 4.668 122.975 3.80 Punxonament 35.615 165.037 21.58
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 1020.33 4752.64

Calculada per a moments negatius 1020.33 4752.64

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-4
1.

64
0

Mj,Rd = -22.110

-1
3.

90
2

(2/3)·Mj,Rd = -14.740

-3
.1

05
(2/3)·Mj,Rd = 14.740

3.
10

5

Mj,Rd = 22.110

13
.9

02

41
.6

40

-16.040

11.640

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (4752.64 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (4752.64 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional mínima per a M(-) (3785.19 kN·m/rad)

Interval de rigideses rotacionals per a moments negatius
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle

3 2088

4 909

5 1592

6 968

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors 2
444x320x15

(157+130+157x176+144x15)
26.95

Xapes
1 320x178x6 2.69

2 130x230x9 4.22

Total 33.86

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9 4 EN 14399‐3‐M16x50‐HR

Rosques Classe 10 4 EN 14399‐3‐M16‐HR

Arandeles Duresa 300 HV 8 EN14399‐6‐16
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1.1.5.2.‐ Tipus 2

Nusos (2): N62 i N64.

a) Detall

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

44

15

Xapa frontal de la biga IPE 200
(e = 9 mm)

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

Xapa de recolzament de la biga IPE 200
(e = 9 mm)

15

14
.1

130

23
0

Xapa
130x230x9

3
3

167
167

4

4

Detall de soldadures: Biga IPE
200 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

17
6

12
1

23
157 130 157

32
0

444

13 %

(4)
Pret.

EN 14399-3-M16x50-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR
2 EN14399-6-16

Xapa
130x230x9 Biga

IPE 200

Xapa
130x230x9

Pilar
HE 500 A

Alçat

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Xapa
130x230x9

Pilar
HE 500 A

C C

D D

B
B

Secció A - A

Xapa
320x178x6

3
3

148
148

3
3

290
290

3
3

290
290

3
3

148
148

Biga
IPE 200

A
A

Pilar
HE 500 A

Secció B - B

17
6

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

6
6

121
121

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Biga
IPE 200

Secció C - C

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

6
6

121
121

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Biga
IPE 200

Secció D - D
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b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 500 A 49
0

12

300

23

490 300 23 12 S275 275.0 430.0

Biga IPE 200 20
0

5.6

100

8.
5

200 100 8.5 5.6 S275 275.0 430.0

Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa de recolzament de la biga IPE
200

23
0

130

130 230 9 4 18 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 200 17
8.

2

320

320 178.2 6 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 32
0

444

444 320 15 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga IPE 200 23
0

130

130 230 9 4 18 S275 275.0 430.0

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 14

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M16x50‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M16‐10‐HR
2 EN14399‐6‐16

X M16 50 10.9 900.0 1000.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 500 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 37.00 64.71 57.18

Tallant kN 1.160 800.207 0.14

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 28.061 261.905 10.71

Tallant MPa 21.817 261.905 8.33

B
ig
a 
IP
E

2
0
0

Rigiditzadors Tracció kN 22.435 196.429 11.42

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 43.538 61.704 70.56

Xapa vertical Tracció kN 42.207 120.145 35.13

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

4 53.3 53.3 1.0 106.5 26.32 53.3 15.48 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

4 64.2 64.2 0.5 128.4 31.74 64.2 18.67 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 3 0.0 0.0 18.8 32.6 8.05 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

3 0.0 0.0 49.5 85.7 21.18 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

3 0.0 0.0 59.7 103.5 25.56 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 3 0.0 0.0 18.8 32.6 8.05 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 6 0.0 0.0 32.5 56.3 13.92 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 0.3 0.5 0.12 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 6 0.0 0.0 36.6 63.3 15.65 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 0.1 0.3 0.06 0.0 0.00 430.0 0.85
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2) Biga IPE 200

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 43.538 60.166 72.36

Ala
Compressió kN 75.032 224.589 33.41

Tracció kN 21.282 111.310 19.12

Alma Tracció kN 44.513 118.282 37.63

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 4 89.0 101.7 0.1 197.3 48.75 89.0 25.87 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 3 74.7 74.7 16.6 152.2 37.60 74.7 21.72 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 4 127.0 111.2 0.5 230.6 56.99 127.0 36.91 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

2

4

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M16
Lliscament 4.264 26.376 16.17 Plançó 102.673 113.040 90.83

16.54 90.83
Aixafada 4.264 123.656 3.45 Punxonament 43.538 165.037 26.38

2 M16
Lliscament 4.264 26.376 16.17 Plançó 102.673 113.040 90.83

16.54 90.83
Aixafada 4.264 123.656 3.45 Punxonament 43.538 165.037 26.38

3 M16
Lliscament 4.282 26.376 16.23 Plançó 102.122 113.040 90.34

16.61 90.34
Aixafada 4.282 122.517 3.49 Punxonament 34.858 165.037 21.12

4 M16
Lliscament 4.282 26.376 16.23 Plançó 102.122 113.040 90.34

16.61 90.34
Aixafada 4.282 122.517 3.49 Punxonament 34.858 165.037 21.12
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 1020.33 4752.64

Calculada per a moments negatius 1020.33 4752.64

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-4
1.

64
0

Mj,Rd = -22.110

-1
3.

90
2

(2/3)·Mj,Rd = -14.740

-3
.1

05

(2/3)·Mj,Rd = 14.740
3.

10
5

Mj,Rd = 22.110

13
.9

02

41
.6

40

-12.850

12.040

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (4752.64 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (4752.64 kN·m/rad)
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle

3 2088

4 909

5 1592

6 968

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors 2
444x320x15

(157+130+157x176+144x15)
26.95

Xapes
1 320x178x6 2.69

2 130x230x9 4.22

Total 33.86

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9 4 EN 14399‐3‐M16x50‐HR

Rosques Classe 10 4 EN 14399‐3‐M16‐HR

Arandeles Duresa 300 HV 8 EN14399‐6‐16
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1.1.5.3.‐ Tipus 3

Nus: N5.

a) Detall

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

44

15

Xapa frontal de la biga (a) IPE 200
(e = 9 mm)

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

Xapa de recolzament de la biga (a) IPE 200
(e = 9 mm)

15

14
.1

130

23
0

Xapa
130x230x9

3
3

167
167

4

4

Detall de soldadures: Biga (a)
IPE 200 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

17
6

12
1

23

157 130 157

32
0

444

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

44

15

Xapa frontal de la biga (b) IPE 200
(e = 9 mm)

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

Xapa de recolzament de la biga (b) IPE 200
(e = 9 mm)

15

14
.1

130

23
0

Xapa
130x230x9

3
3

167
167

4

4

Detall de soldadures: Biga (b)
IPE 200 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

17
6

12
1

23

157 130 157

32
0

444

B
B

D D

E E

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Xapa
130x230x9

Pilar
HE 500 A

Secció A - A

Xapa
320x178x6

3
3

148
148

3
3

290
290

3
3

290
290

3
3

148
148

Biga (a)
IPE 200

A
A

Pilar
HE 500 A

Xapa
320x178x6

3
3

148
148

3
3

290
290

3
3

290
290

3
3

148
148

Biga (b)
IPE 200

C
C

Secció B - B

B
B

D D

E E

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Xapa
130x230x9

Pilar
HE 500 A

Secció C - C

17
6

17
6

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Biga (b)
IPE 200

Biga (a)
IPE 200

Secció D - D

13 %

(4)
Pret.

EN 14399-3-M16x50-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR

2 EN14399-6-16

Xapa
130x230x9

Biga (b)
IPE 200

Xapa
130x230x9

13 %

(4)
Pret.

EN 14399-3-M16x50-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR
2 EN14399-6-16

Xapa
130x230x9

Biga (a)
IPE 200

Xapa
130x230x9

Pilar
HE 500 A

Alçat

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Biga (b)
IPE 200

Biga (a)
IPE 200

Secció E - E

b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 500 A 49
0

12

300

23

490 300 23 12 S275 275.0 430.0

Biga IPE 200 20
0

5.6

100

8.
5

200 100 8.5 5.6 S275 275.0 430.0

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 19

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa de recolzament de la biga IPE
200

23
0

130

130 230 9 4 18 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 200 17
8.

2

320

320 178.2 6 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 32
0

444

444 320 15 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (a) IPE 200 23
0

130

130 230 9 4 18 S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (b) IPE 200 23
0

130

130 230 9 4 18 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M16x50‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M16‐10‐HR
2 EN14399‐6‐16

X M16 50 10.9 900.0 1000.0
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c) Comprovació

1) Pilar HE 500 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 37.00 64.71 57.18

Tallant kN 0.422 800.207 0.05

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 29.919 261.905 11.42

Tallant MPa 23.429 261.905 8.95

B
ig
a 
(a
)

IP
E 
2
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 24.116 196.429 12.28

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 46.800 61.704 75.85

Xapa vertical Tracció kN 45.370 120.145 37.76

B
ig
a 
(b
)

IP
E 
2
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 24.116 196.429 12.28

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 46.800 61.704 75.85

Xapa vertical Tracció kN 45.370 120.145 37.76

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

4 68.4 68.4 0.2 136.8 33.79 68.4 19.88 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

4 71.7 71.7 0.6 143.4 35.44 71.7 20.85 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 3 0.0 0.0 16.2 28.1 6.95 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

3 0.0 0.0 60.1 104.0 25.71 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

3 0.0 0.0 52.8 91.4 22.59 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 3 0.0 0.0 16.2 28.1 6.95 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 6 0.0 0.0 36.4 63.1 15.59 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.02 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 6 0.0 0.0 37.7 65.3 16.14 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 0.2 0.4 0.09 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

4 68.4 68.4 0.2 136.8 33.79 68.4 19.88 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

4 71.7 71.7 0.6 143.4 35.44 71.7 20.85 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 3 0.0 0.0 16.2 28.1 6.95 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

3 0.0 0.0 60.1 104.0 25.71 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

3 0.0 0.0 52.8 91.4 22.59 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 3 0.0 0.0 16.2 28.1 6.95 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 6 0.0 0.0 36.4 63.1 15.59 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.02 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 6 0.0 0.0 37.7 65.3 16.14 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 0.2 0.4 0.09 0.0 0.00 430.0 0.85
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2) Biga (a) IPE 200

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 46.800 60.166 77.79

Ala
Compressió kN 93.613 224.589 41.68

Tracció kN 22.876 111.310 20.55

Alma Tracció kN 47.848 118.282 40.45

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 4 136.5 119.5 0.2 247.9 61.26 136.5 39.67 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 3 80.3 80.3 14.4 162.5 40.16 80.3 23.35 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 4 115.4 131.8 1.1 255.7 63.19 115.4 33.54 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

2

4

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M16
Lliscament 3.506 26.376 13.29 Plançó 102.778 113.040 90.92

13.29 90.92
Aixafada 3.506 123.840 2.83 Punxonament 45.185 165.037 27.38

2 M16
Lliscament 3.740 26.376 14.18 Plançó 102.605 113.040 90.77

14.18 90.77
Aixafada 3.740 123.058 3.04 Punxonament 42.459 165.037 25.73

3 M16
Lliscament 3.496 26.376 13.25 Plançó 102.772 113.040 90.92

13.25 90.92
Aixafada 3.496 123.723 2.83 Punxonament 45.089 165.037 27.32

4 M16
Lliscament 3.731 26.376 14.14 Plançó 102.881 113.040 91.01

14.14 91.01
Aixafada 3.731 123.840 3.01 Punxonament 46.800 165.037 28.36
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 1020.33 4752.64

Calculada per a moments negatius 1020.33 4752.64

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-4
1.

64
0

Mj,Rd = -22.110

-1
3.

90
2

(2/3)·Mj,Rd = -14.740

-3
.1

05
(2/3)·Mj,Rd = 14.740

3.
10

5

Mj,Rd = 22.110

13
.9

02

41
.6

40

-11.500

15.320

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (4752.64 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional mínima per a M(+) (4281.94 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (4752.64 kN·m/rad)

Interval de rigideses rotacionals per a moments positius

3) Biga (b) IPE 200

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 46.800 60.166 77.79

Ala
Compressió kN 93.613 224.589 41.68

Tracció kN 22.876 111.310 20.55

Alma Tracció kN 47.848 118.282 40.45
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 4 136.5 119.5 0.2 247.9 61.26 136.5 39.67 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 3 80.3 80.3 14.4 162.5 40.16 80.3 23.35 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 4 115.4 131.8 1.1 255.7 63.19 115.4 33.54 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

2

4

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M16
Lliscament 3.740 26.376 14.18 Plançó 102.605 113.040 90.77

14.18 90.77
Aixafada 3.740 123.058 3.04 Punxonament 42.459 165.037 25.73

2 M16
Lliscament 3.506 26.376 13.29 Plançó 102.778 113.040 90.92

13.29 90.92
Aixafada 3.506 123.840 2.83 Punxonament 45.185 165.037 27.38

3 M16
Lliscament 3.731 26.376 14.14 Plançó 102.881 113.040 91.01

14.14 91.01
Aixafada 3.731 123.840 3.01 Punxonament 46.800 165.037 28.36

4 M16
Lliscament 3.496 26.376 13.25 Plançó 102.772 113.040 90.92

13.25 90.92
Aixafada 3.496 123.723 2.83 Punxonament 45.089 165.037 27.32
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 1020.33 4752.64

Calculada per a moments negatius 1020.33 4752.64

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-4
1.

64
0

Mj,Rd = -22.110

-1
3.

90
2

(2/3)·Mj,Rd = -14.740

-3
.1

05
(2/3)·Mj,Rd = 14.740

3.
10

5

Mj,Rd = 22.110

13
.9

02

41
.6

40

-11.500

15.320

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (4752.64 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional mínima per a M(+) (4281.94 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (4752.64 kN·m/rad)

Interval de rigideses rotacionals per a moments positius
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle

3 4175

4 1818

5 3184

6 1936

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors 4
444x320x15

(157+130+157x176+144x15)
53.91

Xapes
2 320x178x6 5.37

4 130x230x9 8.45

Total 67.73

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9 8 EN 14399‐3‐M16x50‐HR

Rosques Classe 10 8 EN 14399‐3‐M16‐HR

Arandeles Duresa 300 HV 16 EN14399‐6‐16
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1.1.5.4.‐ Tipus 4

Nus: N65.

a) Detall

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

44

15

Xapa frontal de la biga (a) IPE 200
(e = 9 mm)

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

Xapa de recolzament de la biga (a) IPE 200
(e = 9 mm)

15

14
.1

130

23
0

Xapa
130x230x9

3
3

167
167

4

4

Detall de soldadures: Biga (a)
IPE 200 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

17
6

12
1

23

157 130 157

32
0

444

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

44

15

Xapa frontal de la biga (b) IPE 200
(e = 9 mm)

30 30

58
58

23
0

130

4 Forats Ø 18 mm

Xapa de recolzament de la biga (b) IPE 200
(e = 9 mm)

15

14
.1

130

23
0

Xapa
130x230x9

3
3

167
167

4

4

Detall de soldadures: Biga (b)
IPE 200 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

17
6

12
1

23

157 130 157

32
0

444

B
B

D D

E E

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Xapa
130x230x9

Pilar
HE 500 A

Secció A - A

Xapa
320x178x6

3
3

148
148

3
3

290
290

3
3

290
290

3
3

148
148

Biga (a)
IPE 200

A
A

Pilar
HE 500 A

Xapa
320x178x6

3
3

148
148

3
3

290
290

3
3

290
290

3
3

148
148

Biga (b)
IPE 200

C
C

Secció B - B

B
B

D D

E E

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Xapa
130x230x9

Pilar
HE 500 A

Secció C - C

17
6

17
6

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Biga (b)
IPE 200

Biga (a)
IPE 200

Secció D - D

13 %

(4)
Pret.

EN 14399-3-M16x50-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR

2 EN14399-6-16

Xapa
130x230x9

Biga (b)
IPE 200

Xapa
130x230x9

13 %

(4)
Pret.

EN 14399-3-M16x50-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR
2 EN14399-6-16

Xapa
130x230x9

Biga (a)
IPE 200

Xapa
130x230x9

Pilar
HE 500 A

Alçat

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

4
4

130
130

6
6

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x15
(157+130+157x176+144x15)

Biga (b)
IPE 200

Biga (a)
IPE 200

Secció E - E

b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 500 A 49
0

12

300

23

490 300 23 12 S275 275.0 430.0

Biga IPE 200 20
0

5.6

100

8.
5

200 100 8.5 5.6 S275 275.0 430.0
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Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa de recolzament de la biga IPE
200

23
0

130

130 230 9 4 18 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 200 17
8.

2

320

320 178.2 6 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 32
0

444

444 320 15 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (a) IPE 200 23
0

130

130 230 9 4 18 S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (b) IPE 200 23
0

130

130 230 9 4 18 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M16x50‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M16‐10‐HR
2 EN14399‐6‐16

X M16 50 10.9 900.0 1000.0
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c) Comprovació

1) Pilar HE 500 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 37.00 64.71 57.18

Tallant kN 0.542 800.207 0.07

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 18.603 261.905 7.10

Tallant MPa 19.035 261.905 7.27

B
ig
a 
(a
)

IP
E 
2
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 22.404 196.429 11.41

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 43.478 61.704 70.46

Xapa vertical Tracció kN 42.149 120.145 35.08

B
ig
a 
(b
)

IP
E 
2
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 22.404 196.429 11.41

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 43.478 61.704 70.46

Xapa vertical Tracció kN 42.149 120.145 35.08

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

4 58.3 58.3 0.2 116.6 28.82 58.3 16.95 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

4 64.7 64.7 0.7 129.4 31.97 64.7 18.81 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 3 0.0 0.0 15.1 26.2 6.47 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

3 0.0 0.0 52.4 90.8 22.44 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

3 0.0 0.0 52.1 90.3 22.31 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 3 0.0 0.0 15.1 26.2 6.47 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 6 0.0 0.0 31.9 55.2 13.65 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.03 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 6 0.0 0.0 34.3 59.4 14.68 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 0.2 0.4 0.10 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

4 58.3 58.3 0.2 116.6 28.82 58.3 16.95 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

4 64.7 64.7 0.7 129.4 31.97 64.7 18.81 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 3 0.0 0.0 15.1 26.2 6.47 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

3 0.0 0.0 52.4 90.8 22.44 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

3 0.0 0.0 52.1 90.3 22.31 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 3 0.0 0.0 15.1 26.2 6.47 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 6 0.0 0.0 31.9 55.2 13.65 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.03 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 6 0.0 0.0 34.3 59.4 14.68 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 0.2 0.4 0.10 0.0 0.00 430.0 0.85
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2) Biga (a) IPE 200

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 43.478 60.166 72.26

Ala
Compressió kN 83.204 224.589 37.05

Tracció kN 21.253 111.310 19.09

Alma Tracció kN 44.452 118.282 37.58

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 4 117.2 102.6 0.2 212.9 52.60 117.2 34.07 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 3 74.6 74.6 10.3 150.3 37.14 74.6 21.69 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 4 111.0 126.8 1.1 246.1 60.80 111.0 32.27 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

2

4

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M16
Lliscament 3.507 26.376 13.29 Plançó 102.484 113.040 90.66

13.29 90.66
Aixafada 3.507 122.776 2.86 Punxonament 40.560 165.037 24.58

2 M16
Lliscament 3.242 26.376 12.29 Plançó 102.670 113.040 90.83

12.29 90.83
Aixafada 3.242 123.840 2.62 Punxonament 43.478 165.037 26.34

3 M16
Lliscament 3.495 26.376 13.25 Plançó 102.461 113.040 90.64

13.25 90.64
Aixafada 3.495 123.840 2.82 Punxonament 40.187 165.037 24.35

4 M16
Lliscament 3.230 26.376 12.25 Plançó 102.338 113.040 90.53

12.25 90.53
Aixafada 3.230 123.635 2.61 Punxonament 38.254 165.037 23.18
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 1020.33 4752.64

Calculada per a moments negatius 1020.33 4752.64

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-4
1.

64
0

Mj,Rd = -22.110

-1
3.

90
2

(2/3)·Mj,Rd = -14.740

-3
.1

05

(2/3)·Mj,Rd = 14.740
3.

10
5

Mj,Rd = 22.110

13
.9

02

41
.6

40

-11.680

13.420

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (4752.64 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (4752.64 kN·m/rad)

3) Biga (b) IPE 200

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 43.478 60.166 72.26

Ala
Compressió kN 83.204 224.589 37.05

Tracció kN 21.253 111.310 19.09

Alma Tracció kN 44.452 118.282 37.58
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 4 117.2 102.6 0.2 212.9 52.60 117.2 34.07 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 3 74.6 74.6 10.3 150.3 37.14 74.6 21.69 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 4 111.0 126.8 1.1 246.1 60.80 111.0 32.27 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

2

4

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M16
Lliscament 3.242 26.376 12.29 Plançó 102.670 113.040 90.83

12.29 90.83
Aixafada 3.242 123.840 2.62 Punxonament 43.478 165.037 26.34

2 M16
Lliscament 3.507 26.376 13.29 Plançó 102.484 113.040 90.66

13.29 90.66
Aixafada 3.507 122.776 2.86 Punxonament 40.560 165.037 24.58

3 M16
Lliscament 3.230 26.376 12.25 Plançó 102.338 113.040 90.53

12.25 90.53
Aixafada 3.230 123.635 2.61 Punxonament 38.254 165.037 23.18

4 M16
Lliscament 3.495 26.376 13.25 Plançó 102.461 113.040 90.64

13.25 90.64
Aixafada 3.495 123.840 2.82 Punxonament 40.187 165.037 24.35
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 1020.33 4752.64

Calculada per a moments negatius 1020.33 4752.64

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-4
1.

64
0

Mj,Rd = -22.110

-1
3.

90
2

(2/3)·Mj,Rd = -14.740

-3
.1

05

(2/3)·Mj,Rd = 14.740
3.

10
5

Mj,Rd = 22.110

13
.9

02

41
.6

40

-11.680

13.420

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (4752.64 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (4752.64 kN·m/rad)
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle

3 4175

4 1818

5 3184

6 1936

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors 4
444x320x15

(157+130+157x176+144x15)
53.91

Xapes
2 320x178x6 5.37

4 130x230x9 8.45

Total 67.73

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9 8 EN 14399‐3‐M16x50‐HR

Rosques Classe 10 8 EN 14399‐3‐M16‐HR

Arandeles Duresa 300 HV 16 EN14399‐6‐16
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1.1.5.5.‐ Tipus 5

Nusos (20): N7, N9, N12, N14, N17, N19, N22, N24, N27, N29, N32, N34, N37, N39, N42, N44, N47, N49, N52 i N54.

a) Detall

65 65

88
13

7
13

7
13

3
13

3
12

4
49

92
5

250

14 Forats Ø 30 mm

55

30

Xapa frontal de la biga IPE 400
(e = 18 mm)

3027

3003

101

400

387

Detall de la cartela (1/2 IPE 400)

4
4

349
349

6

6

4
4

357
357

6

Biga
IPE 400

Cartel.la
1/2 IPE 400

Pilar
HE 500 A

Secció A - A

48
.5

Rigiditzador
444x140x15

Rigiditzador
444x140x15

Biga
IPE 400

Cartel.la
1/2 IPE 400

6
6

9 180

13 %

(14)
Pret.

EN 14399-3-M27x85-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR
2 EN14399-6-27

Xapa
250x925x18

A
A

d1 d1

B B

Pilar
HE 500 A

Alçat

6
6

117
117

6
6

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x15

6
6

117
117

6
6

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x15

d1.Detall de soldadures: rigiditzadors
a Pilar HE 500 A

Xapa
250x925x18

Rigiditzador
444x140x15

Rigiditzador
444x140x15

Biga
IPE 400

Secció B - B
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b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 500 A 49
0

12

300

23

490 300 23 12 S275 275.0 430.0

Biga IPE 400 40
0

8.6

180

13
.5

400 180 13.5 8.6 S275 275.0 430.0

Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Rigiditzador 14
0

444

444 140 15 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga IPE 400 92
5

250

250 925 18 14 30 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M27x85‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M27‐10‐HR
2 EN14399‐6‐27

X M27 85 10.9 900.0 1000.0
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c) Comprovació

1) Pilar HE 500 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 37.00 64.71 57.18

Tallant kN 911.734 1313.457 69.41

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala Tallant MPa 40.679 261.905 15.53

B
ig
a 
IP
E

4
0
0 Ala

Tracció per flexió kN 108.115 274.125 39.44

Tracció kN 85.152 548.798 15.52

Alma Tracció kN 121.330 295.600 41.05

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigidizador superior a las alas 6 142.7 142.7 0.0 285.5 70.54 142.7 41.50 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 51.1 88.6 21.88 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 6 140.6 140.6 0.0 281.2 69.48 140.6 40.87 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 61.1 105.9 26.17 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 6 142.7 142.7 0.0 285.5 70.54 142.7 41.50 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 51.1 88.6 21.88 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 6 140.6 140.6 0.0 281.2 69.48 140.6 40.87 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 61.1 105.9 26.17 0.0 0.00 430.0 0.85

2) Biga IPE 400

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 108.115 112.876 95.78

Ala
Compressió kN 470.707 657.887 71.55

Tracció kN 152.862 318.214 48.04

Alma Tracció kN 129.170 299.569 43.12

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de
l'ala superior

6 126.0 144.0 0.8 279.4 69.03 151.7 44.10 430.0 0.85

Soldadura de
l'alma

4 131.3 131.3 20.8 265.2 65.52 131.3 38.18 430.0 0.85

Soldadura de
l'ala inferior

6 43.8 38.4 0.5 79.6 19.68 43.8 12.74 430.0 0.85

Soldadura de
l'ànima de la
cartela

4 146.8 146.8 20.8 295.9 73.11 146.8 42.68 430.0 0.85
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de
l'ala de la
cartela

6 136.8 177.3 0.1 336.1 83.05 168.9 49.11 430.0 0.85

Soldadura de
l'ànima de la
cartela a l'ala
inferior

6 0.0 0.0 11.5 19.9 4.93 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de
l'ala de la
cartela a l'ala
inferior

9
Per a aquest cordó en angle, s'adopta l'espessor de gola màxim compatible amb els espessors de les
peces a unir.

Comprovacions per als cargols

1

3

5

7

9

11

13

2

4

6

8

10

12

14

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 298.016 330.480 90.18

10.89 90.18
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 85.006 565.199 15.04

2 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 298.016 330.480 90.18

10.89 90.18
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 85.006 565.199 15.04

3 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 296.632 330.480 89.76

10.89 89.76
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 65.142 565.199 11.53

4 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 296.632 330.480 89.76

10.89 89.76
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 65.142 565.199 11.53

5 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 295.247 330.480 89.34

10.89 89.34
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 45.279 565.199 8.01

6 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 295.247 330.480 89.34

10.89 89.34
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 45.279 565.199 8.01

7 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 295.023 330.480 89.27

10.89 89.27
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 42.069 565.199 7.44

8 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 295.023 330.480 89.27

10.89 89.27
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 42.069 565.199 7.44

9 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 296.593 330.480 89.75

10.89 89.75
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 64.585 565.199 11.43
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C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

10 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 296.593 330.480 89.75

10.89 89.75
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 64.585 565.199 11.43

11 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 298.163 330.480 90.22

10.89 90.22
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 87.101 565.199 15.41

12 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 298.163 330.480 90.22

10.89 90.22
Aixafada 8.400 417.960 2.01 Punxonament 87.101 565.199 15.41

13 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 299.627 330.480 90.66

10.89 90.66
Aixafada 8.400 225.419 3.73 Punxonament 108.115 565.199 19.13

14 M27
Lliscament 8.400 77.112 10.89 Plançó 299.627 330.480 90.66

10.89 90.66
Aixafada 8.400 225.419 3.73 Punxonament 108.115 565.199 19.13

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 39

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 17182.96 251461.14

Calculada per a moments negatius 17182.96 195446.04

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-7
.8

14

Mj,Rd = -438.390

-6
.7

03

(2/3)·Mj,Rd = -292.260

-1
.4

95

(2/3)·Mj,Rd = 324.290

1.
29

0

Mj,Rd = 486.430

5.
78

1

7.
81

5

-228.650

468.210

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (251461.14 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional mínima per a M(+) (93278.42 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (195446.04 kN·m/rad)

Interval de rigideses rotacionals per a moments positius
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle

4 1411

5 3184

6 8951

9 180

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors 4 444x140x15 29.28

Xapes 1 250x925x18 32.68

Total 61.95

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9 14 EN 14399‐3‐M27x85‐HR

Rosques Classe 10 14 EN 14399‐3‐M27‐HR

Arandeles Duresa 300 HV 28 EN14399‐6‐27
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1.1.5.6.‐ Tipus 6

Nusos (2): N57 i N59.

a) Detall

65 65

91
13

7
13

7
13

3
13

3
91

84
5

250

12 Forats Ø 30 mm

69

30

Xapa frontal de la biga IPE 400
(e = 18 mm)

3027

3003

101

400

387

Detall de la cartela (1/2 IPE 400)

4
4

349
349

6

6

4
4

357
357

6

Biga
IPE 400

Cartel.la
1/2 IPE 400

Pilar
HE 500 A

Secció A - A

90
.6

Rigiditzador
444x140x15

Rigiditzador
444x140x15

Biga
IPE 400

Cartel.la
1/2 IPE 400

6
6

9 180

13 %

(12)
Pret.

EN 14399-3-M27x85-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR
2 EN14399-6-27

Xapa
250x845x18

A
A

d1 d1

B B

Pilar
HE 500 A

Alçat

6
6

117
117

6
6

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x15

6
6

117
117

6
6

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x15

d1.Detall de soldadures: rigiditzadors
a Pilar HE 500 A

Xapa
250x845x18

Rigiditzador
444x140x15

Rigiditzador
444x140x15

Biga
IPE 400

Secció B - B

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 42

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 500 A 49
0

12

300

23

490 300 23 12 S275 275.0 430.0

Biga IPE 400 40
0

8.6

180

13
.5

400 180 13.5 8.6 S275 275.0 430.0

Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Rigiditzador 14
0

444

444 140 15 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga IPE 400 84
5

250

250 845 18 12 30 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M27x85‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M27‐10‐HR
2 EN14399‐6‐27

X M27 85 10.9 900.0 1000.0
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c) Comprovació

1) Pilar HE 500 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 37.00 64.71 57.18

Tallant kN 683.998 1313.457 52.08

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 0.332 261.905 0.13

Tallant MPa 57.290 261.905 21.87

B
ig
a 
IP
E

4
0
0 Ala

Tracció per flexió kN 109.150 307.306 35.52

Tracció kN 47.246 553.111 8.54

Alma Tracció kN 164.919 387.583 42.55

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigidizador superior a las alas 6 107.1 107.1 0.0 214.2 52.93 107.1 31.14 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 38.4 66.4 16.42 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 6 126.1 126.1 0.0 252.3 62.34 126.1 36.67 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 54.9 95.0 23.48 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 6 107.1 107.1 0.0 214.2 52.93 107.1 31.14 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 38.4 66.4 16.42 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 6 126.1 126.1 0.0 252.3 62.34 126.1 36.67 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 54.9 95.0 23.48 0.0 0.00 430.0 0.85

2) Biga IPE 400

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 82.459 111.007 74.28

Ala
Compressió kN 489.662 657.887 74.43

Tracció kN 56.074 318.214 17.62

Alma Tracció kN 164.919 299.569 55.05

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de
l'ala superior

6 99.6 113.7 1.3 220.8 54.55 119.2 34.65 430.0 0.85

Soldadura de
l'alma

4 109.6 109.6 20.8 222.1 54.89 109.6 31.86 430.0 0.85

Soldadura de
l'ala inferior

6 58.1 50.9 0.7 105.6 26.09 58.1 16.89 430.0 0.85

Soldadura de
l'ànima de la
cartela

4 128.3 128.3 20.8 259.1 64.03 128.3 37.30 430.0 0.85
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de
l'ala de la
cartela

6 119.1 154.4 0.2 292.7 72.33 147.5 42.87 430.0 0.85

Soldadura de
l'ànima de la
cartela a l'ala
inferior

6 0.0 0.0 10.0 17.4 4.29 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de
l'ala de la
cartela a l'ala
inferior

9
Per a aquest cordó en angle, s'adopta l'espessor de gola màxim compatible amb els espessors de les
peces a unir.

Comprovacions per als cargols

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 297.602 330.480 90.05

12.68 90.05
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 79.065 565.199 13.99

2 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 297.602 330.480 90.05

12.68 90.05
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 79.065 565.199 13.99

3 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 296.328 330.480 89.67

12.68 89.67
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 60.784 565.199 10.75

4 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 296.328 330.480 89.67

12.68 89.67
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 60.784 565.199 10.75

5 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 295.054 330.480 89.28

12.68 89.28
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 42.503 565.199 7.52

6 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 295.054 330.480 89.28

12.68 89.28
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 42.503 565.199 7.52

7 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 295.978 330.480 89.56

12.68 89.56
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 55.769 565.199 9.87

8 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 295.978 330.480 89.56

12.68 89.56
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 55.769 565.199 9.87

9 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 297.839 330.480 90.12

12.68 90.12
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 82.459 565.199 14.59
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C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

10 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 297.839 330.480 90.12

12.68 90.12
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 82.459 565.199 14.59

11 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 299.699 330.480 90.69

12.68 90.69
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 109.150 565.199 19.31

12 M27
Lliscament 9.778 77.112 12.68 Plançó 299.699 330.480 90.69

12.68 90.69
Aixafada 9.778 417.960 2.34 Punxonament 109.150 565.199 19.31
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 15145.26 196247.51

Calculada per a moments negatius 15145.26 195446.04

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-7
.8

14

Mj,Rd = -438.390

-6
.7

03

(2/3)·Mj,Rd = -292.260

-1
.4

95

(2/3)·Mj,Rd = 292.700
1.

49
1

Mj,Rd = 439.050

6.
68

6

7.
81

5

-204.170

389.290

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (196247.51 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional mínima per a M(+) (90870.25 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (195446.04 kN·m/rad)

Interval de rigideses rotacionals per a moments positius
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle

4 1411

5 3184

6 8951

9 180

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors 4 444x140x15 29.28

Xapes 1 250x845x18 29.85

Total 59.13

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9 12 EN 14399‐3‐M27x85‐HR

Rosques Classe 10 12 EN 14399‐3‐M27‐HR

Arandeles Duresa 300 HV 24 EN14399‐6‐27

1.1.5.7.‐ Tipus 7

Nusos (11): N10, N15, N20, N25, N30, N35, N40, N45, N50, N55 i N60.

a) Detall

54

4615

78
.2

Xapa
210x500x14

Biga (b)
IPE 400

4
4

349
349

6

6

Secció A - A

13 %

(10)
Pret.

EN 14399-3-M20x60-10.9-HR
EN 14399-3-M20-10-HR
2 EN14399-6-20

Xapa
210x500x14

Biga (b)
IPE 400

Biga (a)
IPE 400

13 %

A
A

B
B

Alçat

54

4615

78
.2

Xapa
210x500x14

Biga (a)
IPE 400

4
4

349
349

6

6

Secció B - B

61 61

38
94

66
11

5
72

50
0

210

10 Forats Ø 22 mm

Xapes frontals (e = 14 mm)
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b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Biga IPE 400 40
0

8.6

180

13
.5

400 180 13.5 8.6 S275 275.0 430.0

Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa frontal: Biga (a) IPE 400 50
0

210

210 500 14 10 22 S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (b) IPE 400 50
0

210

210 500 14 10 22 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M20x60‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M20‐10‐HR
2 EN14399‐6‐20

X M20 60 10.9 900.0 1000.0

c) Comprovació

1) Biga (a) IPE 400

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 75.487 82.543 91.45

Ala
Aixafada kN 395.223 642.061 61.56

Tracció kN 104.454 318.214 32.83

Alma Tracció kN 84.339 203.611 41.42
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 6 126.7 144.7 0.7 280.9 69.41 132.0 38.37 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 4 117.6 117.6 0.9 235.2 58.11 117.6 34.18 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 6 121.0 105.9 0.7 219.8 54.31 121.0 35.17 430.0 0.85

Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 85935.31 244035.12

Calculada per a moments negatius 85935.31 465775.95

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-7
.6

81

Mj,Rd = -214.740

-1
.3

78

(2/3)·Mj,Rd = -143.160

-0
.3

07

(2/3)·Mj,Rd = 106.880

0.
43

8

Mj,Rd = 160.320

1.
96

3

7.
79

1

-153.800

56.350

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (244035.12 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (465775.95 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional mínima per a M(-) (383838.70 kN·m/rad)

Interval de rigideses rotacionals per a moments negatius
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2) Biga (b) IPE 400

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 75.487 82.543 91.45

Ala
Compressió kN 395.223 642.061 61.56

Tracció kN 104.454 318.214 32.83

Alma Tracció kN 75.487 158.851 47.52

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 6 126.7 144.7 0.7 280.9 69.41 132.0 38.37 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 4 117.6 117.6 0.9 235.2 58.11 117.6 34.18 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 6 121.0 105.9 0.7 219.8 54.31 121.0 35.17 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M20
Lliscament 1.904 41.160 4.63 Plançó 161.031 176.400 91.29

4.63 91.29
Aixafada 1.904 138.190 1.38 Punxonament 75.487 304.247 24.81

2 M20
Lliscament 1.904 41.160 4.63 Plançó 161.031 176.400 91.29

4.63 91.29
Aixafada 1.904 138.190 1.38 Punxonament 75.487 304.247 24.81

3 M20
Lliscament 1.904 41.160 4.63 Plançó 159.701 176.400 90.53

4.63 90.53
Aixafada 1.904 180.600 1.05 Punxonament 55.885 304.247 18.37

4 M20
Lliscament 1.904 41.160 4.63 Plançó 159.701 176.400 90.53

4.63 90.53
Aixafada 1.904 180.600 1.05 Punxonament 55.885 304.247 18.37

5 M20
Lliscament 1.904 41.160 4.63 Plançó 158.770 176.400 90.01

4.63 90.01
Aixafada 1.904 180.600 1.05 Punxonament 42.170 304.247 13.86

6 M20
Lliscament 1.904 41.160 4.63 Plançó 158.770 176.400 90.01

4.63 90.01
Aixafada 1.904 180.600 1.05 Punxonament 42.170 304.247 13.86

7 M20
Lliscament 1.904 41.160 4.63 Plançó 158.935 176.400 90.10

4.63 90.10
Aixafada 1.904 240.800 0.79 Punxonament 44.605 304.247 14.66
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C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

8 M20
Lliscament 1.904 41.160 4.63 Plançó 158.935 176.400 90.10

4.63 90.10
Aixafada 1.904 240.800 0.79 Punxonament 44.605 304.247 14.66

9 M20
Lliscament 1.904 41.160 4.63 Plançó 160.671 176.400 91.08

4.63 91.08
Aixafada 1.904 240.800 0.79 Punxonament 70.184 304.247 23.07

10 M20
Lliscament 1.904 41.160 4.63 Plançó 160.671 176.400 91.08

4.63 91.08
Aixafada 1.904 240.800 0.79 Punxonament 70.184 304.247 23.07
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 85935.31 244035.12

Calculada per a moments negatius 85935.31 465775.95

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-7
.6

81

Mj,Rd = -214.740

-1
.3

78

(2/3)·Mj,Rd = -143.160

-0
.3

07
(2/3)·Mj,Rd = 106.880

0.
43

8

Mj,Rd = 160.320

1.
96

3

7.
79

1

-153.800

56.350

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (244035.12 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (465775.95 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional mínima per a M(-) (383838.70 kN·m/rad)

Interval de rigideses rotacionals per a moments negatius
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle
4 1396

6 1407

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275
Xapes 2 210x500x14 23.08

Total 23.08

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9 10 EN 14399‐3‐M20x60‐HR

Rosques Classe 10 10 EN 14399‐3‐M20‐HR

Arandeles Duresa 300 HV 20 EN14399‐6‐20
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1.1.5.8.‐ Tipus 8

Nus: N77.

a) Detall

64 64

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

39

Xapa frontal de la biga (c) IPE 500
(e = 18 mm)

64 64

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (c) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (c)
IPE 500 a xapa frontal

73 73

69
13

4
13

4
69

54
0

220

8 Forats Ø 18 mm

49
63

Xapa frontal de la biga (a) IPE 500
(e = 18 mm)

6464

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

39

Xapa frontal de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

6464

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (b)
IPE 500 a xapa frontal

72

(8)
Pret.

EN 14399-3-M16x60-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR
2 EN14399-6-16

Xapa
220x540x18

Biga (a)
IPE 500

E E

F F

Pilar
HE 220 A

B
B D

D

Secció A - A

Xapa
185x466x14

6
6

430
430

6
6

149
149

6
6

149
149

6
6

430
430

Biga (c)
IPE 500

A
A

Pilar
HE 220 A

Xapa
185x466x14

6
6

430
430

6
6

149
149

6
6

149
149

6
6

430
430

Biga (b)
IPE 500

C
C

Secció B - B

72

(8)
Pret.

EN 14399-3-M16x60-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR

2 EN14399-6-16

Xapa
220x540x18

Biga (a)
IPE 500

E E

F F

Pilar
HE 220 A

B
BD

D

Secció C - C

78
.5

78
.5

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Biga (c)
IPE 500

Secció E - E

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR
2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18

Biga (b)
IPE 500

Xapa
250x540x18

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR

2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18

Biga (c)
IPE 500

Xapa
250x540x18

8 5
5

436
436

8

Biga (a)
IPE 500

Pilar
HE 220 A

Secció D - D

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Biga (c)
IPE 500

Secció F - F
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b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 220 A 21
0

7

220

11

210 220 11 7 S275 275.0 430.0

Biga IPE 500 50
0

10.2

200

16

500 200 16 10.2 S275 275.0 430.0

Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa de recolzament de la biga IPE
500

54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 500 46
6

185

185 466 14 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 18
5

188

188 185 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (a) IPE 500 54
0

220

220 540 18 8 18 S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (b) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0
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Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa frontal: Biga (c) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M16x60‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M16‐10‐HR
2 EN14399‐6‐16

X M16 60 10.9 900.0 1000.0

EN 14399‐3‐M27x80‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M27‐10‐HR
2 EN14399‐6‐27

X M27 80 10.9 900.0 1000.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 220 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 26.86 64.71 41.50

Tallant kN 159.950 478.219 33.45

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 119.843 261.905 45.76

Tallant MPa 159.976 261.905 61.08

B
ig
a 
(a
)

IP
E 
5
0
0

Ala
Tracció per flexió kN 28.476 96.752 29.43

Tracció kN 13.963 385.383 3.62

Alma Tracció kN 38.578 157.501 24.49

B
ig
a 
(b
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 55.010 443.143 12.41

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 107.319 244.718 43.85

Xapa vertical Tracció kN 104.618 453.315 23.08

B
ig
a 
(c
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 54.608 443.143 12.32

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 106.534 244.718 43.53

Xapa vertical Tracció kN 103.853 453.315 22.91
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 59.1 59.1 0.0 118.1 29.19 59.1 17.17 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 44.9 44.9 0.0 89.9 22.21 44.9 13.07 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 6 0.0 0.0 18.3 31.7 7.84 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

6 0.0 0.0 160.9 278.7 68.86 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

6 0.0 0.0 38.9 67.3 16.63 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 6 0.0 0.0 18.3 31.7 7.84 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 0.0 0.0 95.1 164.8 40.72 14.4 4.19 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 3 0.0 0.0 31.2 54.0 13.35 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 12.5 12.5 75.9 133.8 33.07 17.8 5.17 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 3 0.0 0.0 38.5 66.7 16.48 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 58.2 58.2 0.0 116.5 28.78 58.2 16.93 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 47.4 47.4 0.0 94.7 23.41 47.4 13.77 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 6 0.0 0.0 18.8 32.5 8.03 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

6 0.0 0.0 158.2 274.0 67.70 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

6 0.0 0.0 40.9 70.9 17.51 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 6 0.0 0.0 18.8 32.5 8.03 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 7.7 7.7 94.2 163.9 40.50 13.9 4.04 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 3 0.0 0.0 30.2 52.3 12.92 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 0.0 0.0 81.4 141.1 34.86 18.2 5.30 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 3 0.0 0.0 39.5 68.4 16.89 0.0 0.00 430.0 0.85

2) Biga (a) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 28.476 113.040 25.19

Ala
Compressió kN 90.052 838.095 10.74

Tracció kN 14.885 329.292 4.52

Alma Tracció kN 38.578 242.735 15.89

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 19.5 19.5 0.2 39.0 9.63 19.5 5.67 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 33.4 33.4 5.8 67.5 16.68 33.4 9.70 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 21.4 21.4 0.2 42.9 10.60 21.4 6.23 430.0 0.85
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Comprovacions per als cargols

1

3

5

7

2

4

6

8

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M16
Lliscament 3.189 26.376 12.09 Plançó 101.809 113.040 90.06

12.30 90.06
Aixafada 3.189 151.360 2.11 Punxonament 28.476 201.712 14.12

2 M16
Lliscament 3.188 26.376 12.09 Plançó 101.805 113.040 90.06

12.30 90.06
Aixafada 3.188 151.360 2.11 Punxonament 28.416 201.712 14.09

3 M16
Lliscament 3.189 26.376 12.09 Plançó 101.196 113.040 89.52

12.30 89.52
Aixafada 3.189 151.360 2.11 Punxonament 19.289 201.712 9.56

4 M16
Lliscament 3.188 26.376 12.09 Plançó 101.192 113.040 89.52

12.30 89.52
Aixafada 3.188 151.360 2.11 Punxonament 19.228 201.712 9.53

5 M16
Lliscament 3.189 26.376 12.09 Plançó 100.713 113.040 89.09

12.30 89.09
Aixafada 3.189 151.360 2.11 Punxonament 12.044 201.712 5.97

6 M16
Lliscament 3.188 26.376 12.09 Plançó 100.741 113.040 89.12

12.30 89.12
Aixafada 3.188 151.360 2.11 Punxonament 12.472 201.712 6.18

7 M16
Lliscament 3.189 26.376 12.09 Plançó 101.119 113.040 89.45

12.30 89.45
Aixafada 3.189 151.360 2.11 Punxonament 18.136 201.712 8.99

8 M16
Lliscament 3.188 26.376 12.09 Plançó 101.147 113.040 89.48

12.30 89.48
Aixafada 3.188 151.360 2.11 Punxonament 18.562 201.712 9.20
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 19377.21 36198.27

Calculada per a moments negatius 19377.21 36198.27

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
2.

28
9

Mj,Rd = -106.210

-8
.7

68

(2/3)·Mj,Rd = -70.800

-1
.9

55

(2/3)·Mj,Rd = 70.800
1.

95
5

Mj,Rd = 106.210

8.
76

8

12
.2

89
-36.370

30.040

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (36198.27 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (36198.27 kN·m/rad)

3) Biga (c) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 106.534 243.104 43.82

Ala
Compressió kN 212.107 838.095 25.31

Tracció kN 55.585 419.048 13.26

Alma Tracció kN 101.898 354.704 28.73
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 71.6 71.6 0.0 143.2 35.39 71.6 20.82 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 70.3 70.3 18.2 144.2 35.62 70.3 20.45 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 43.3 43.3 0.3 86.6 21.40 43.3 12.59 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 292.910 330.480 88.63

21.46 88.63
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 11.784 565.199 2.08

2 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 293.234 330.480 88.73

21.46 88.73
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 16.448 565.199 2.91

3 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 296.146 330.480 89.61

21.46 89.61
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 58.347 565.199 10.32

4 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 296.171 330.480 89.62

21.46 89.62
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 58.694 565.199 10.38

5 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 299.451 330.480 90.61

21.46 90.61
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 105.886 565.199 18.73

6 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 299.496 330.480 90.62

21.46 90.62
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 106.534 565.199 18.85
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 14489.90 61162.03

Calculada per a moments negatius 14489.90 61162.03

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
2

Mj,Rd = -196.980

-9
.6

24

(2/3)·Mj,Rd = -131.320

-2
.1

47

(2/3)·Mj,Rd = 131.320

2.
14

7

Mj,Rd = 196.980

9.
62

4

13
.4

72
11.220

87.340

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (61162.03 kN·m/rad)

4) Biga (b) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 107.319 243.104 44.15

Ala
Compressió kN 197.759 838.095 23.60

Tracció kN 55.995 419.048 13.36

Alma Tracció kN 102.649 354.704 28.94
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 72.1 72.1 0.0 144.3 35.65 72.1 20.97 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 70.9 70.9 18.8 145.4 35.94 70.9 20.60 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 39.2 39.2 0.2 78.5 19.39 39.2 11.41 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 292.911 330.480 88.63

21.62 88.63
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 11.802 565.199 2.09

2 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 292.923 330.480 88.64

21.62 88.64
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 11.971 565.199 2.12

3 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 296.223 330.480 89.63

21.62 89.63
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 59.454 565.199 10.52

4 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 296.233 330.480 89.64

21.62 89.64
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 59.593 565.199 10.54

5 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 299.541 330.480 90.64

21.62 90.64
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 107.181 565.199 18.96

6 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 299.550 330.480 90.64

21.62 90.64
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 107.319 565.199 18.99
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 14489.90 61162.03

Calculada per a moments negatius 14489.90 61162.03

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
2

Mj,Rd = -196.980

-9
.6

24

(2/3)·Mj,Rd = -131.320

-2
.1

47

(2/3)·Mj,Rd = 131.320

2.
14

7

Mj,Rd = 196.980

9.
62

4

13
.4

72

19.320

82.630

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (61162.03 kN·m/rad)
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle

3 1328

5 2616

6 4632

8 5371

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors 4 188x185x18 19.66

Xapes

2 185x466x14 18.95

4 250x540x18 76.30

1 220x540x18 16.79

Total 131.70

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9
8 EN 14399‐3‐M16x60‐HR

12 EN 14399‐3‐M27x80‐HR

Rosques Classe 10
8 EN 14399‐3‐M16‐HR

12 EN 14399‐3‐M27‐HR

Arandeles Duresa 300 HV
16 EN14399‐6‐16

24 EN14399‐6‐27
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1.1.5.9.‐ Tipus 9

Nus: N79.

a) Detall

64 64

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

39

Xapa frontal de la biga (c) IPE 500
(e = 18 mm)

64 64

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (c) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (c)
IPE 500 a xapa frontal

73 73

69
13

4
13

4
69

54
0

220

8 Forats Ø 18 mm

49
63

Xapa frontal de la biga (a) IPE 500
(e = 18 mm)

6464

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

39

Xapa frontal de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

6464

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (b)
IPE 500 a xapa frontal

72

(8)
Pret.

EN 14399-3-M16x60-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR
2 EN14399-6-16

Xapa
220x540x18

Biga (a)
IPE 500

E E

F F

Pilar
HE 220 A

B
B D

D

Secció A - A

Xapa
185x466x15

6
6

430
430

6
6

149
149

6
6

149
149

6
6

430
430

Biga (c)
IPE 500

A
A

Pilar
HE 220 A

Xapa
185x466x15

6
6

430
430

6
6

149
149

6
6

149
149

6
6

430
430

Biga (b)
IPE 500

C
C

Secció B - B

72

(8)
Pret.

EN 14399-3-M16x60-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR

2 EN14399-6-16

Xapa
220x540x18

Biga (a)
IPE 500

E E

F F

Pilar
HE 220 A

B
BD

D

Secció C - C

78
.5

78
.5

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Biga (c)
IPE 500

Secció E - E

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR
2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18

Biga (b)
IPE 500

Xapa
250x540x18

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR

2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18

Biga (c)
IPE 500

Xapa
250x540x18

8 5
5

436
436

8

Biga (a)
IPE 500

Pilar
HE 220 A

Secció D - D

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Biga (c)
IPE 500

Secció F - F
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b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 220 A 21
0

7

220

11

210 220 11 7 S275 275.0 430.0

Biga IPE 500 50
0

10.2

200

16

500 200 16 10.2 S275 275.0 430.0

Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa de recolzament de la biga IPE
500

54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 500 46
6

185

185 466 15 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 18
5

188

188 185 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (a) IPE 500 54
0

220

220 540 18 8 18 S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (b) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0
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Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa frontal: Biga (c) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M16x60‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M16‐10‐HR
2 EN14399‐6‐16

X M16 60 10.9 900.0 1000.0

EN 14399‐3‐M27x80‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M27‐10‐HR
2 EN14399‐6‐27

X M27 80 10.9 900.0 1000.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 220 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 26.86 64.71 41.50

Tallant kN 169.534 478.219 35.45

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 137.464 261.905 52.49

Tallant MPa 179.016 261.905 68.35

B
ig
a 
(a
)

IP
E 
5
0
0

Ala
Tracció per flexió kN 30.381 96.752 31.40

Tracció kN 14.897 385.383 3.87

Alma Tracció kN 41.296 157.501 26.22

B
ig
a 
(b
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 63.674 443.143 14.37

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 125.030 244.644 51.11

Xapa vertical Tracció kN 122.655 481.845 25.46

B
ig
a 
(c
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 63.702 443.143 14.38

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 125.030 244.644 51.11

Xapa vertical Tracció kN 122.655 481.845 25.46
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 68.6 68.6 0.0 137.2 33.90 68.6 19.94 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 44.6 44.6 0.0 89.2 22.04 44.6 12.96 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 6 0.0 0.0 18.8 32.6 8.05 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

6 0.0 0.0 184.9 320.2 79.12 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

6 0.0 0.0 45.3 78.4 19.38 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 6 0.0 0.0 18.8 32.6 8.05 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 0.1 0.1 109.1 189.0 46.70 16.9 4.92 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 3 0.0 0.0 36.7 63.5 15.69 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 16.9 16.9 75.3 134.7 33.28 21.0 6.11 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 3 0.0 0.0 45.5 78.8 19.46 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 68.6 68.6 0.0 137.2 33.90 68.6 19.94 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 44.6 44.6 0.0 89.2 22.04 44.6 12.96 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 6 0.0 0.0 18.8 32.6 8.05 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

6 0.0 0.0 184.9 320.2 79.12 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

6 0.0 0.0 45.3 78.4 19.38 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 6 0.0 0.0 18.8 32.6 8.05 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 0.1 0.1 109.1 189.0 46.70 16.9 4.92 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 3 0.0 0.0 36.7 63.5 15.69 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 16.9 16.9 75.3 134.7 33.28 21.0 6.11 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 3 0.0 0.0 45.5 78.8 19.46 0.0 0.00 430.0 0.85

2) Biga (a) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 30.381 113.040 26.88

Ala
Compressió kN 95.482 838.095 11.39

Tracció kN 15.881 329.292 4.82

Alma Tracció kN 41.296 242.735 17.01

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 20.6 20.6 0.1 41.2 10.19 20.6 5.99 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 35.6 35.6 6.3 72.0 17.80 35.6 10.35 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 23.4 23.4 0.1 46.8 11.57 23.4 6.81 430.0 0.85
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Comprovacions per als cargols

1

3

5

7

2

4

6

8

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M16
Lliscament 3.611 26.376 13.69 Plançó 101.936 113.040 90.18

13.69 90.18
Aixafada 3.611 151.360 2.39 Punxonament 30.381 201.712 15.06

2 M16
Lliscament 3.611 26.376 13.69 Plançó 101.936 113.040 90.18

13.69 90.18
Aixafada 3.611 151.360 2.39 Punxonament 30.381 201.712 15.06

3 M16
Lliscament 3.611 26.376 13.69 Plançó 101.286 113.040 89.60

13.69 89.60
Aixafada 3.611 151.360 2.39 Punxonament 20.648 201.712 10.24

4 M16
Lliscament 3.611 26.376 13.69 Plançó 101.286 113.040 89.60

13.69 89.60
Aixafada 3.611 151.360 2.39 Punxonament 20.648 201.712 10.24

5 M16
Lliscament 3.611 26.376 13.69 Plançó 100.847 113.040 89.21

13.69 89.21
Aixafada 3.611 151.360 2.39 Punxonament 14.061 201.712 6.97

6 M16
Lliscament 3.611 26.376 13.69 Plançó 100.847 113.040 89.21

13.69 89.21
Aixafada 3.611 151.360 2.39 Punxonament 14.061 201.712 6.97

7 M16
Lliscament 3.611 26.376 13.69 Plançó 101.313 113.040 89.63

13.69 89.63
Aixafada 3.611 151.360 2.39 Punxonament 21.045 201.712 10.43

8 M16
Lliscament 3.611 26.376 13.69 Plançó 101.313 113.040 89.63

13.69 89.63
Aixafada 3.611 151.360 2.39 Punxonament 21.045 201.712 10.43
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 19377.21 36198.27

Calculada per a moments negatius 19377.21 36198.27

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
2.

28
9

Mj,Rd = -106.210

-8
.7

68

(2/3)·Mj,Rd = -70.800

-1
.9

55

(2/3)·Mj,Rd = 70.800
1.

95
5

Mj,Rd = 106.210

8.
76

8

12
.2

89
-38.550

34.350

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (36198.27 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (36198.27 kN·m/rad)

3) Biga (c) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 125.030 242.812 51.49

Ala
Compressió kN 208.919 838.095 24.93

Tracció kN 65.545 419.048 15.64

Alma Tracció kN 118.970 357.017 33.32
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 84.0 84.0 0.0 168.1 41.53 84.0 24.43 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 82.6 82.6 20.1 168.7 41.69 82.6 24.00 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 38.5 38.5 0.2 77.1 19.05 38.5 11.21 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 292.935 330.480 88.64

22.59 88.64
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 12.149 565.199 2.15

2 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 292.939 330.480 88.64

22.59 88.64
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 12.205 565.199 2.16

3 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 296.856 330.480 89.83

22.59 89.83
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 68.561 565.199 12.13

4 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 296.860 330.480 89.83

22.59 89.83
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 68.617 565.199 12.14

5 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 300.777 330.480 91.01

22.59 91.01
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 124.973 565.199 22.11

6 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 300.781 330.480 91.01

22.59 91.01
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 125.030 565.199 22.12
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 14720.03 61449.48

Calculada per a moments negatius 14720.03 61449.48

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
5

Mj,Rd = -196.980

-9
.5

79

(2/3)·Mj,Rd = -131.320

-2
.1

37

(2/3)·Mj,Rd = 131.320

2.
13

7

Mj,Rd = 196.980

9.
57

9

13
.4

75

28.490

90.510

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (61449.48 kN·m/rad)

4) Biga (b) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 125.030 242.812 51.49

Ala
Compressió kN 208.919 838.095 24.93

Tracció kN 65.515 419.048 15.63

Alma Tracció kN 118.970 357.017 33.32
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 84.0 84.0 0.0 168.1 41.53 84.0 24.43 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 82.6 82.6 20.1 168.7 41.69 82.6 24.00 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 38.5 38.5 0.2 77.1 19.05 38.5 11.21 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 292.939 330.480 88.64

22.59 88.64
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 12.205 565.199 2.16

2 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 292.935 330.480 88.64

22.59 88.64
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 12.149 565.199 2.15

3 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 296.860 330.480 89.83

22.59 89.83
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 68.617 565.199 12.14

4 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 296.856 330.480 89.83

22.59 89.83
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 68.561 565.199 12.13

5 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 300.781 330.480 91.01

22.59 91.01
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 125.030 565.199 22.12

6 M27
Lliscament 16.167 77.112 20.97 Plançó 300.777 330.480 91.01

22.59 91.01
Aixafada 16.167 417.960 3.87 Punxonament 124.973 565.199 22.11
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 14720.03 61449.48

Calculada per a moments negatius 14720.03 61449.48

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
5

Mj,Rd = -196.980

-9
.5

79

(2/3)·Mj,Rd = -131.320

-2
.1

37

(2/3)·Mj,Rd = 131.320

2.
13

7

Mj,Rd = 196.980

9.
57

9

13
.4

75

28.490

90.510

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (61449.48 kN·m/rad)

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 75

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle

3 1328

5 2616

6 4632

8 5371

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors 4 188x185x18 19.66

Xapes

2 185x466x15 20.30

4 250x540x18 76.30

1 220x540x18 16.79

Total 133.05

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9
8 EN 14399‐3‐M16x60‐HR

12 EN 14399‐3‐M27x80‐HR

Rosques Classe 10
8 EN 14399‐3‐M16‐HR

12 EN 14399‐3‐M27‐HR

Arandeles Duresa 300 HV
16 EN14399‐6‐16

24 EN14399‐6‐27
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1.1.5.10.‐ Tipus 10

Nus: N81.

a) Detall

64 64

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

39

Xapa frontal de la biga (c) IPE 500
(e = 18 mm)

64 64

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (c) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (c)
IPE 500 a xapa frontal

73 73

69
13

4
13

4
69

54
0

220

8 Forats Ø 18 mm

49
63

Xapa frontal de la biga (a) IPE 500
(e = 18 mm)

6464

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

39

Xapa frontal de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

6464

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (b)
IPE 500 a xapa frontal

72

(8)
Pret.

EN 14399-3-M16x60-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR
2 EN14399-6-16

Xapa
220x540x18

Biga (a)
IPE 500

E E

F F

Pilar
HE 220 A

B
B D

D

Secció A - A

Xapa
185x466x14

6
6

430
430

6
6

149
149

6
6

149
149

6
6

430
430

Biga (c)
IPE 500

A
A

Pilar
HE 220 A

Xapa
185x466x14

6
6

430
430

6
6

149
149

6
6

149
149

6
6

430
430

Biga (b)
IPE 500

C
C

Secció B - B

72

(8)
Pret.

EN 14399-3-M16x60-10.9-HR
EN 14399-3-M16-10-HR

2 EN14399-6-16

Xapa
220x540x18

Biga (a)
IPE 500

E E

F F

Pilar
HE 220 A

B
BD

D

Secció C - C

78
.5

78
.5

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Biga (c)
IPE 500

Secció E - E

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR
2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18

Biga (b)
IPE 500

Xapa
250x540x18

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR

2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18

Biga (c)
IPE 500

Xapa
250x540x18

8 5
5

436
436

8

Biga (a)
IPE 500

Pilar
HE 220 A

Secció D - D

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

8
8

188
188

8
8

96
96

8
8

96
96

3
3

166
166

Rigiditzador
188x185x18

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Biga (c)
IPE 500

Secció F - F
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b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 220 A 21
0

7

220

11

210 220 11 7 S275 275.0 430.0

Biga IPE 500 50
0

10.2

200

16

500 200 16 10.2 S275 275.0 430.0

Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa de recolzament de la biga IPE
500

54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 500 46
6

185

185 466 14 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 18
5

188

188 185 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (a) IPE 500 54
0

220

220 540 18 8 18 S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (b) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0
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Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa frontal: Biga (c) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M16x60‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M16‐10‐HR
2 EN14399‐6‐16

X M16 60 10.9 900.0 1000.0

EN 14399‐3‐M27x80‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M27‐10‐HR
2 EN14399‐6‐27

X M27 80 10.9 900.0 1000.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 220 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 26.86 64.71 41.50

Tallant kN 159.950 478.219 33.45

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 119.843 261.905 45.76

Tallant MPa 159.976 261.905 61.08

B
ig
a 
(a
)

IP
E 
5
0
0

Ala
Tracció per flexió kN 28.476 96.752 29.43

Tracció kN 13.963 385.383 3.62

Alma Tracció kN 38.578 157.501 24.49

B
ig
a 
(b
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 54.608 443.143 12.32

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 106.534 244.718 43.53

Xapa vertical Tracció kN 103.853 453.315 22.91

B
ig
a 
(c
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 55.010 443.143 12.41

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 107.319 244.718 43.85

Xapa vertical Tracció kN 104.618 453.315 23.08
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 58.2 58.2 0.0 116.5 28.78 58.2 16.93 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 47.4 47.4 0.0 94.7 23.41 47.4 13.77 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 6 0.0 0.0 18.8 32.5 8.03 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

6 0.0 0.0 158.2 274.0 67.70 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

6 0.0 0.0 40.9 70.9 17.51 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 6 0.0 0.0 18.8 32.5 8.03 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 7.7 7.7 94.2 163.9 40.50 13.9 4.04 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 3 0.0 0.0 30.2 52.3 12.92 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 0.0 0.0 81.4 141.1 34.86 18.2 5.30 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 3 0.0 0.0 39.5 68.4 16.89 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 59.1 59.1 0.0 118.1 29.19 59.1 17.17 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 44.9 44.9 0.0 89.9 22.21 44.9 13.07 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 6 0.0 0.0 18.3 31.7 7.84 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

6 0.0 0.0 160.9 278.7 68.86 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

6 0.0 0.0 38.9 67.3 16.63 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 6 0.0 0.0 18.3 31.7 7.84 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 0.0 0.0 95.1 164.8 40.72 14.4 4.19 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 3 0.0 0.0 31.2 54.0 13.35 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 12.5 12.5 75.9 133.8 33.07 17.8 5.17 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 3 0.0 0.0 38.5 66.7 16.48 0.0 0.00 430.0 0.85

2) Biga (a) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 28.476 113.040 25.19

Ala
Compressió kN 90.052 838.095 10.74

Tracció kN 14.885 329.292 4.52

Alma Tracció kN 38.578 242.735 15.89

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 19.5 19.5 0.2 39.0 9.63 19.5 5.67 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 33.4 33.4 5.8 67.5 16.68 33.4 9.70 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 21.4 21.4 0.2 42.9 10.60 21.4 6.23 430.0 0.85
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Comprovacions per als cargols

1

3

5

7

2

4

6

8

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M16
Lliscament 3.188 26.376 12.09 Plançó 101.805 113.040 90.06

12.30 90.06
Aixafada 3.188 151.360 2.11 Punxonament 28.416 201.712 14.09

2 M16
Lliscament 3.189 26.376 12.09 Plançó 101.809 113.040 90.06

12.30 90.06
Aixafada 3.189 151.360 2.11 Punxonament 28.476 201.712 14.12

3 M16
Lliscament 3.188 26.376 12.09 Plançó 101.192 113.040 89.52

12.30 89.52
Aixafada 3.188 151.360 2.11 Punxonament 19.228 201.712 9.53

4 M16
Lliscament 3.189 26.376 12.09 Plançó 101.196 113.040 89.52

12.30 89.52
Aixafada 3.189 151.360 2.11 Punxonament 19.289 201.712 9.56

5 M16
Lliscament 3.188 26.376 12.09 Plançó 100.741 113.040 89.12

12.30 89.12
Aixafada 3.188 151.360 2.11 Punxonament 12.472 201.712 6.18

6 M16
Lliscament 3.189 26.376 12.09 Plançó 100.713 113.040 89.09

12.30 89.09
Aixafada 3.189 151.360 2.11 Punxonament 12.044 201.712 5.97

7 M16
Lliscament 3.188 26.376 12.09 Plançó 101.147 113.040 89.48

12.30 89.48
Aixafada 3.188 151.360 2.11 Punxonament 18.562 201.712 9.20

8 M16
Lliscament 3.189 26.376 12.09 Plançó 101.119 113.040 89.45

12.30 89.45
Aixafada 3.189 151.360 2.11 Punxonament 18.136 201.712 8.99
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 19377.21 36198.27

Calculada per a moments negatius 19377.21 36198.27

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
2.

28
9

Mj,Rd = -106.210

-8
.7

68

(2/3)·Mj,Rd = -70.800

-1
.9

55

(2/3)·Mj,Rd = 70.800
1.

95
5

Mj,Rd = 106.210

8.
76

8

12
.2

89
-36.370

30.040

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (36198.27 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (36198.27 kN·m/rad)

3) Biga (c) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 107.319 243.104 44.15

Ala
Compressió kN 197.759 838.095 23.60

Tracció kN 55.995 419.048 13.36

Alma Tracció kN 102.649 354.704 28.94
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 72.1 72.1 0.0 144.3 35.65 72.1 20.97 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 70.9 70.9 18.8 145.4 35.94 70.9 20.60 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 39.2 39.2 0.2 78.5 19.39 39.2 11.41 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 292.923 330.480 88.64

21.62 88.64
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 11.971 565.199 2.12

2 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 292.911 330.480 88.63

21.62 88.63
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 11.802 565.199 2.09

3 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 296.233 330.480 89.64

21.62 89.64
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 59.593 565.199 10.54

4 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 296.223 330.480 89.63

21.62 89.63
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 59.454 565.199 10.52

5 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 299.550 330.480 90.64

21.62 90.64
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 107.319 565.199 18.99

6 M27
Lliscament 15.746 77.112 20.42 Plançó 299.541 330.480 90.64

21.62 90.64
Aixafada 15.746 417.960 3.77 Punxonament 107.181 565.199 18.96
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 14489.90 61162.03

Calculada per a moments negatius 14489.90 61162.03

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
2

Mj,Rd = -196.980

-9
.6

24

(2/3)·Mj,Rd = -131.320

-2
.1

47

(2/3)·Mj,Rd = 131.320

2.
14

7

Mj,Rd = 196.980

9.
62

4

13
.4

72

19.320

82.630

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (61162.03 kN·m/rad)

4) Biga (b) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 106.534 243.104 43.82

Ala
Compressió kN 212.107 838.095 25.31

Tracció kN 55.585 419.048 13.26

Alma Tracció kN 101.898 354.704 28.73
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 71.6 71.6 0.0 143.2 35.39 71.6 20.82 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 70.3 70.3 18.2 144.2 35.62 70.3 20.45 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 43.3 43.3 0.3 86.6 21.40 43.3 12.59 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 293.234 330.480 88.73

21.46 88.73
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 16.448 565.199 2.91

2 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 292.910 330.480 88.63

21.46 88.63
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 11.784 565.199 2.08

3 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 296.171 330.480 89.62

21.46 89.62
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 58.694 565.199 10.38

4 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 296.146 330.480 89.61

21.46 89.61
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 58.347 565.199 10.32

5 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 299.496 330.480 90.62

21.46 90.62
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 106.534 565.199 18.85

6 M27
Lliscament 16.138 77.112 20.93 Plançó 299.451 330.480 90.61

21.46 90.61
Aixafada 16.138 417.960 3.86 Punxonament 105.886 565.199 18.73
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 14489.90 61162.03

Calculada per a moments negatius 14489.90 61162.03

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
2

Mj,Rd = -196.980

-9
.6

24

(2/3)·Mj,Rd = -131.320

-2
.1

47

(2/3)·Mj,Rd = 131.320

2.
14

7

Mj,Rd = 196.980

9.
62

4

13
.4

72
11.220

87.340

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (61162.03 kN·m/rad)

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 86

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle

3 1328

5 2616

6 4632

8 5371

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors 4 188x185x18 19.66

Xapes

2 185x466x14 18.95

4 250x540x18 76.30

1 220x540x18 16.79

Total 131.70

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9
8 EN 14399‐3‐M16x60‐HR

12 EN 14399‐3‐M27x80‐HR

Rosques Classe 10
8 EN 14399‐3‐M16‐HR

12 EN 14399‐3‐M27‐HR

Arandeles Duresa 300 HV
16 EN14399‐6‐16

24 EN14399‐6‐27
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1.1.5.11.‐ Tipus 11

Nus: N82.

a) Detall

72 72

10
9

16
1

10
9

54
0

300

6 Forats Ø 39 mm

89

22

Xapa frontal de la biga (a) IPE 500
(e = 22 mm)

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR

2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18Biga (b)

IPE 500

5
5

436
436

8

8

Xapa
250x540x18

Pilar
HE 500 A

A
A

Secció C - C

Biga (a)
IPE 500

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

(6)
Pret.

EN 14399-3-M36x100-10.9-HR
EN 14399-3-M36-10-HR
2 EN14399-6-36

Xapa
300x540x22 Biga (a)

IPE 500

D D

E E

Pilar
HE 500 A

B
B C

C

Secció A - A

Xapa
320x466x11

5
5

430
430

5
5

284
284

5
5

284
284

5
5

430
430

Biga (b)
IPE 500

A
A

Pilar
HE 500 A

Secció B - B

66 66

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

41

Xapa frontal de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

66 66

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (b)
IPE 500 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

17
6

12
1

23

97 250 97

32
0

444 17
6

8
8

117
117

8
8

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x18

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Secció D - D

8
8

117
117

8
8

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x18

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Secció E - E

b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 500 A 49
0

12

300

23

490 300 23 12 S275 275.0 430.0

Biga IPE 500 50
0

10.2

200

16

500 200 16 10.2 S275 275.0 430.0
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Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Rigiditzador 14
0

444

444 140 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa de recolzament de la biga IPE
500

54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 500 46
6

320

320 466 11 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 32
0

444

444 320 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (a) IPE 500 54
0

300

300 540 22 6 39 S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (b) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M36x100‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M36‐10‐HR
2 EN14399‐6‐36

X M36 100 10.9 900.0 1000.0
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Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M27x80‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M27‐10‐HR
2 EN14399‐6‐27

X M27 80 10.9 900.0 1000.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 500 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 37.00 64.71 57.18

Tallant kN 495.620 819.804 60.46

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 111.341 261.905 42.51

Tallant MPa 113.055 261.905 43.17

B
ig
a 
(a
)

IP
E 
5
0
0

Ala
Tracció per flexió kN 115.241 208.080 55.38

Tracció kN 100.543 697.714 14.41

Alma Tracció kN 231.915 447.284 51.85

B
ig
a 
(b
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 17.160 471.429 3.64

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 32.898 244.951 13.43

Xapa vertical Tracció kN 31.476 364.644 8.63

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 89.8 89.8 0.0 179.6 44.37 89.8 26.10 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 48.0 83.1 20.53 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 43.7 43.7 0.0 87.4 21.59 43.7 12.70 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 28.8 49.9 12.33 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 12.7 12.7 0.1 25.4 6.27 12.7 3.69 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 16.4 16.4 0.0 32.8 8.11 16.4 4.77 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 5 0.0 0.0 3.1 5.4 1.33 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

5 0.0 0.0 17.1 29.6 7.31 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

5 0.0 0.0 29.7 51.4 12.69 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 5 0.0 0.0 3.1 5.4 1.33 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 85.2 85.2 4.8 170.7 42.18 85.2 24.78 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 45.6 79.1 19.53 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 49.0 49.0 7.8 98.8 24.42 49.0 14.23 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 32.2 55.8 13.79 0.0 0.00 430.0 0.85
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2) Biga (a) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 115.241 152.009 75.81

Ala
Compressió kN 393.840 838.095 46.99

Tracció kN 110.877 419.048 26.46

Alma Tracció kN 211.246 385.885 54.74

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 145.5 145.5 0.1 291.0 71.91 145.5 42.30 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 133.6 133.6 23.9 270.4 66.81 133.6 38.84 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 76.3 76.3 0.1 152.6 37.71 76.3 22.18 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 522.043 588.240 88.75

13.89 88.75
Aixafada 18.450 681.120 2.71 Punxonament 30.290 901.855 3.36

2 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 522.104 588.240 88.76

13.89 88.76
Aixafada 18.450 681.115 2.71 Punxonament 31.165 901.855 3.46

3 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 527.831 588.240 89.73

13.89 89.73
Aixafada 18.450 681.120 2.71 Punxonament 112.459 901.855 12.47

4 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 528.027 588.240 89.76

13.89 89.76
Aixafada 18.450 681.115 2.71 Punxonament 115.241 901.855 12.78

5 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 534.964 588.240 90.94

13.89 90.94
Aixafada 18.450 634.548 2.91 Punxonament 213.719 901.855 23.70

6 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 535.160 588.240 90.98

13.89 90.98
Aixafada 18.450 634.544 2.91 Punxonament 216.500 901.855 24.01
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 13916.11 74129.93

Calculada per a moments negatius 13916.11 74129.93

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
5.

42
2

Mj,Rd = -322.180

-1
2.

98
8

(2/3)·Mj,Rd = -214.790

-2
.8

98

(2/3)·Mj,Rd = 214.790
2.

89
8

Mj,Rd = 322.180

12
.9

88

15
.4

22-35.470

179.000

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (74129.93 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (74129.93 kN·m/rad)

3) Biga (b) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 32.898 244.006 13.48

Ala
Compressió kN 72.792 838.095 8.69

Tracció kN 16.915 419.048 4.04

Alma Tracció kN 31.965 347.763 9.19
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 15.6 15.6 0.1 31.2 7.70 15.6 4.53 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 21.7 21.7 3.1 43.8 10.81 21.7 6.31 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 22.1 22.1 0.1 44.2 10.93 22.1 6.43 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 2.222 77.112 2.88 Plançó 294.378 330.480 89.08

2.90 89.08
Aixafada 2.222 417.910 0.53 Punxonament 32.898 565.199 5.82

2 M27
Lliscament 2.224 77.112 2.88 Plançó 294.325 330.480 89.06

2.90 89.06
Aixafada 2.224 417.960 0.53 Punxonament 32.137 565.199 5.69

3 M27
Lliscament 2.222 77.112 2.88 Plançó 293.303 330.480 88.75

2.90 88.75
Aixafada 2.222 417.912 0.53 Punxonament 17.444 565.199 3.09

4 M27
Lliscament 2.224 77.112 2.88 Plançó 293.250 330.480 88.73

2.90 88.73
Aixafada 2.224 417.960 0.53 Punxonament 16.680 565.199 2.95

5 M27
Lliscament 2.222 77.112 2.88 Plançó 293.227 330.480 88.73

2.90 88.73
Aixafada 2.222 417.915 0.53 Punxonament 16.351 565.199 2.89

6 M27
Lliscament 2.224 77.112 2.88 Plançó 293.337 330.480 88.76

2.90 88.76
Aixafada 2.224 417.960 0.53 Punxonament 17.934 565.199 3.17
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 12574.46 87158.57

Calculada per a moments negatius 12574.46 87158.57

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
2

Mj,Rd = -230.810

-7
.9

14

(2/3)·Mj,Rd = -153.870

-1
.7

65

(2/3)·Mj,Rd = 153.870
1.

76
5

Mj,Rd = 230.810

7.
91

4

13
.4

72-31.880

21.440

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (87158.57 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (87158.57 kN·m/rad)
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle
5 7784

8 4463

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors

2 444x140x18 17.57

2
444x320x18

(97+250+97x176+144x18)
35.33

Xapes

1 320x466x11 12.88

2 250x540x18 38.15

1 300x540x22 27.98

Total 131.90

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9
6 EN 14399‐3‐M27x80‐HR

6 EN 14399‐3‐M36x100‐HR

Rosques Classe 10
6 EN 14399‐3‐M27‐HR

6 EN 14399‐3‐M36‐HR

Arandeles Duresa 300 HV
12 EN14399‐6‐27

12 EN14399‐6‐36
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1.1.5.12.‐ Tipus 12

Nus: N83.

a) Detall

72 72

10
9

16
1

10
9

54
0

300

6 Forats Ø 39 mm

89

22

Xapa frontal de la biga (a) IPE 500
(e = 22 mm)

Xapa
320x466x11

5
5

430
430

5
5

284
284

5
5

284
284

5
5

430
430

Biga (b)
IPE 500

A
A

Pilar
HE 500 A

Secció B - B

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

(6)
Pret.

EN 14399-3-M36x100-10.9-HR
EN 14399-3-M36-10-HR

2 EN14399-6-36

Xapa
300x540x22Biga (a)

IPE 500

D D

E E

Pilar
HE 500 A

B
BC

C

Secció A - A

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR
2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18 Biga (b)

IPE 500

5
5

436
436

8

8

Xapa
250x540x18

Pilar
HE 500 A

A
A

Secció C - C

Biga (a)
IPE 500

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

8
8

117
117

8
8

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x18

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Secció E - E

17
6

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

8
8

117
117

8
8

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x18

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Secció D - D

6666

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

41

Xapa frontal de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

6666

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (b)
IPE 500 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

17
6

12
1

23

9725097

32
0

444

b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 500 A 49
0

12

300

23

490 300 23 12 S275 275.0 430.0

Biga IPE 500 50
0

10.2

200

16

500 200 16 10.2 S275 275.0 430.0

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 96

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa de recolzament de la biga IPE
500

54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 500 46
6

320

320 466 11 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 32
0

444

444 320 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 14
0

444

444 140 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (a) IPE 500 54
0

300

300 540 22 6 39 S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (b) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M36x100‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M36‐10‐HR
2 EN14399‐6‐36

X M36 100 10.9 900.0 1000.0
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Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M27x80‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M27‐10‐HR
2 EN14399‐6‐27

X M27 80 10.9 900.0 1000.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 500 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 37.00 64.71 57.18

Tallant kN 495.620 819.804 60.46

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 111.341 261.905 42.51

Tallant MPa 113.055 261.905 43.17

B
ig
a 
(a
)

IP
E 
5
0
0

Ala
Tracció per flexió kN 115.241 208.080 55.38

Tracció kN 100.543 697.714 14.41

Alma Tracció kN 231.915 447.284 51.85

B
ig
a 
(b
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 17.160 471.429 3.64

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 32.898 244.951 13.43

Xapa vertical Tracció kN 31.476 364.644 8.63

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 12.7 12.7 0.1 25.4 6.27 12.7 3.69 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 16.4 16.4 0.0 32.8 8.11 16.4 4.77 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 5 0.0 0.0 3.1 5.4 1.33 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

5 0.0 0.0 17.1 29.6 7.31 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

5 0.0 0.0 29.7 51.4 12.69 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 5 0.0 0.0 3.1 5.4 1.33 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 85.2 85.2 4.8 170.7 42.18 85.2 24.78 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 45.6 79.1 19.53 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 49.0 49.0 7.8 98.8 24.42 49.0 14.23 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 32.2 55.8 13.79 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 89.8 89.8 0.0 179.6 44.37 89.8 26.10 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 48.0 83.1 20.53 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 43.7 43.7 0.0 87.4 21.59 43.7 12.70 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 28.8 49.9 12.33 0.0 0.00 430.0 0.85
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2) Biga (a) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 115.241 152.009 75.81

Ala
Compressió kN 393.840 838.095 46.99

Tracció kN 110.877 419.048 26.46

Alma Tracció kN 211.246 385.885 54.74

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 145.5 145.5 0.1 291.0 71.91 145.5 42.30 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 133.6 133.6 23.9 270.4 66.81 133.6 38.84 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 76.3 76.3 0.1 152.6 37.71 76.3 22.18 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 522.104 588.240 88.76

13.89 88.76
Aixafada 18.450 681.115 2.71 Punxonament 31.165 901.855 3.46

2 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 522.043 588.240 88.75

13.89 88.75
Aixafada 18.450 681.120 2.71 Punxonament 30.290 901.855 3.36

3 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 528.027 588.240 89.76

13.89 89.76
Aixafada 18.450 681.115 2.71 Punxonament 115.241 901.855 12.78

4 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 527.831 588.240 89.73

13.89 89.73
Aixafada 18.450 681.120 2.71 Punxonament 112.459 901.855 12.47

5 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 535.160 588.240 90.98

13.89 90.98
Aixafada 18.450 634.544 2.91 Punxonament 216.500 901.855 24.01

6 M36
Lliscament 18.450 137.256 13.44 Plançó 534.964 588.240 90.94

13.89 90.94
Aixafada 18.450 634.548 2.91 Punxonament 213.719 901.855 23.70
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 13916.11 74129.93

Calculada per a moments negatius 13916.11 74129.93

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
5.

42
2

Mj,Rd = -322.180

-1
2.

98
8

(2/3)·Mj,Rd = -214.790

-2
.8

98

(2/3)·Mj,Rd = 214.790
2.

89
8

Mj,Rd = 322.180

12
.9

88

15
.4

22-35.470

179.000

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (74129.93 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (74129.93 kN·m/rad)

3) Biga (b) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 32.898 244.006 13.48

Ala
Compressió kN 72.792 838.095 8.69

Tracció kN 16.915 419.048 4.04

Alma Tracció kN 31.965 347.763 9.19
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 15.6 15.6 0.1 31.2 7.70 15.6 4.53 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 21.7 21.7 3.1 43.8 10.81 21.7 6.31 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 22.1 22.1 0.1 44.2 10.93 22.1 6.43 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 2.224 77.112 2.88 Plançó 294.325 330.480 89.06

2.90 89.06
Aixafada 2.224 417.960 0.53 Punxonament 32.137 565.199 5.69

2 M27
Lliscament 2.222 77.112 2.88 Plançó 294.378 330.480 89.08

2.90 89.08
Aixafada 2.222 417.910 0.53 Punxonament 32.898 565.199 5.82

3 M27
Lliscament 2.224 77.112 2.88 Plançó 293.250 330.480 88.73

2.90 88.73
Aixafada 2.224 417.960 0.53 Punxonament 16.680 565.199 2.95

4 M27
Lliscament 2.222 77.112 2.88 Plançó 293.303 330.480 88.75

2.90 88.75
Aixafada 2.222 417.912 0.53 Punxonament 17.444 565.199 3.09

5 M27
Lliscament 2.224 77.112 2.88 Plançó 293.337 330.480 88.76

2.90 88.76
Aixafada 2.224 417.960 0.53 Punxonament 17.934 565.199 3.17

6 M27
Lliscament 2.222 77.112 2.88 Plançó 293.227 330.480 88.73

2.90 88.73
Aixafada 2.222 417.915 0.53 Punxonament 16.351 565.199 2.89
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 12574.46 87158.57

Calculada per a moments negatius 12574.46 87158.57

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
2

Mj,Rd = -230.810

-7
.9

14

(2/3)·Mj,Rd = -153.870

-1
.7

65

(2/3)·Mj,Rd = 153.870
1.

76
5

Mj,Rd = 230.810

7.
91

4

13
.4

72-31.880

21.440

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (87158.57 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (87158.57 kN·m/rad)
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle
5 7784

8 4463

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors
2

444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

35.33

2 444x140x18 17.57

Xapes

1 320x466x11 12.88

2 250x540x18 38.15

1 300x540x22 27.98

Total 131.90

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9
6 EN 14399‐3‐M27x80‐HR

6 EN 14399‐3‐M36x100‐HR

Rosques Classe 10
6 EN 14399‐3‐M27‐HR

6 EN 14399‐3‐M36‐HR

Arandeles Duresa 300 HV
12 EN14399‐6‐27

12 EN14399‐6‐36
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1.1.5.13.‐ Tipus 13

Nus: N84.

a) Detall

72 72

10
9

16
1

10
9

54
0

300

6 Forats Ø 39 mm

89

22

Xapa frontal de la biga (a) IPE 500
(e = 22 mm)

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR

2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18Biga (b)

IPE 500

5
5

436
436

8

8

Xapa
250x540x18

Pilar
HE 500 A

A
A

Secció C - C

Biga (a)
IPE 500

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

(6)
Pret.

EN 14399-3-M36x100-10.9-HR
EN 14399-3-M36-10-HR
2 EN14399-6-36

Xapa
300x540x22 Biga (a)

IPE 500

D D

E E

Pilar
HE 500 A

B
B C

C

Secció A - A

Xapa
320x466x11

5
5

430
430

5
5

284
284

5
5

284
284

5
5

430
430

Biga (b)
IPE 500

A
A

Pilar
HE 500 A

Secció B - B

66 66

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

41

Xapa frontal de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

66 66

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (b)
IPE 500 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

17
6

12
1

23

97 250 97

32
0

444 17
6

8
8

117
117

8
8

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x18

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Secció D - D

8
8

117
117

8
8

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x18

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Secció E - E

b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 500 A 49
0

12

300

23

490 300 23 12 S275 275.0 430.0

Biga IPE 500 50
0

10.2

200

16

500 200 16 10.2 S275 275.0 430.0
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Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Rigiditzador 14
0

444

444 140 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa de recolzament de la biga IPE
500

54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 500 46
6

320

320 466 11 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 32
0

444

444 320 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (a) IPE 500 54
0

300

300 540 22 6 39 S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (b) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M36x100‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M36‐10‐HR
2 EN14399‐6‐36

X M36 100 10.9 900.0 1000.0
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Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M27x80‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M27‐10‐HR
2 EN14399‐6‐27

X M27 80 10.9 900.0 1000.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 500 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 37.00 64.71 57.18

Tallant kN 127.075 819.804 15.50

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 63.947 261.905 24.42

Tallant MPa 38.261 261.905 14.61

B
ig
a 
(a
)

IP
E 
5
0
0

Ala
Tracció per flexió kN 29.822 208.080 14.33

Tracció kN 26.582 697.714 3.81

Alma Tracció kN 61.315 447.284 13.71

B
ig
a 
(b
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 28.014 471.429 5.94

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 53.707 244.951 21.93

Xapa vertical Tracció kN 51.385 364.644 14.09

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 21.3 21.3 0.2 42.6 10.52 21.3 6.19 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 11.4 19.7 4.87 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 17.3 17.3 0.2 34.5 8.53 17.3 5.02 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 11.4 19.7 4.88 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 26.4 26.4 0.1 52.9 13.06 26.4 7.68 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 26.7 26.7 0.1 53.4 13.20 26.7 7.76 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 5 0.0 0.0 21.0 36.4 8.99 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

5 0.0 0.0 63.5 110.1 27.19 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

5 0.0 0.0 23.1 40.0 9.88 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 5 0.0 0.0 21.0 36.4 8.99 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 13.8 13.8 48.1 87.8 21.69 24.3 7.08 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 13.0 22.5 5.56 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 0.0 0.0 48.6 84.1 20.78 14.8 4.30 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 9.7 16.9 4.17 0.0 0.00 430.0 0.85
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2) Biga (a) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 29.822 152.009 19.62

Ala
Compressió kN 127.581 838.095 15.22

Tracció kN 29.314 419.048 7.00

Alma Tracció kN 55.850 385.885 14.47

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 38.5 38.5 0.1 76.9 19.01 38.5 11.18 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 35.3 35.3 4.4 71.1 17.56 35.3 10.27 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 26.9 26.9 0.1 53.8 13.29 26.9 7.82 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M36
Lliscament 3.194 137.256 2.33 Plançó 521.842 588.240 88.71

2.34 88.71
Aixafada 3.194 681.054 0.47 Punxonament 27.432 901.855 3.04

2 M36
Lliscament 3.200 137.256 2.33 Plançó 522.065 588.240 88.75

2.34 88.75
Aixafada 3.200 681.120 0.47 Punxonament 30.606 901.855 3.39

3 M36
Lliscament 3.194 137.256 2.33 Plançó 522.010 588.240 88.74

2.34 88.74
Aixafada 3.194 681.034 0.47 Punxonament 29.822 901.855 3.31

4 M36
Lliscament 3.200 137.256 2.33 Plançó 521.879 588.240 88.72

2.34 88.72
Aixafada 3.200 681.120 0.47 Punxonament 27.959 901.855 3.10

5 M36
Lliscament 3.194 137.256 2.33 Plançó 523.941 588.240 89.07

2.34 89.07
Aixafada 3.194 634.467 0.50 Punxonament 57.239 901.855 6.35

6 M36
Lliscament 3.200 137.256 2.33 Plançó 523.811 588.240 89.05

2.34 89.05
Aixafada 3.200 634.557 0.50 Punxonament 55.387 901.855 6.14
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 13916.11 74129.93

Calculada per a moments negatius 13916.11 74129.93

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
5.

42
2

Mj,Rd = -322.180

-1
2.

98
8

(2/3)·Mj,Rd = -214.790

-2
.8

98

(2/3)·Mj,Rd = 214.790
2.

89
8

Mj,Rd = 322.180

12
.9

88

15
.4

22-32.920

55.380

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (74129.93 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (74129.93 kN·m/rad)

3) Biga (b) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 53.707 244.006 22.01

Ala
Compressió kN 139.807 838.095 16.68

Tracció kN 27.615 419.048 6.59

Alma Tracció kN 52.185 347.763 15.01
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 36.1 36.1 0.1 72.2 17.84 36.1 10.49 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 35.5 35.5 19.0 78.2 19.33 35.5 10.31 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 31.6 31.6 0.1 63.2 15.62 31.6 9.19 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 15.065 77.112 19.54 Plançó 292.278 330.480 88.44

19.54 88.44
Aixafada 15.065 417.960 3.60 Punxonament 2.687 565.199 0.48

2 M27
Lliscament 15.057 77.112 19.53 Plançó 292.283 330.480 88.44

19.53 88.44
Aixafada 15.057 417.959 3.60 Punxonament 2.770 565.199 0.49

3 M27
Lliscament 15.065 77.112 19.54 Plançó 293.885 330.480 88.93

19.54 88.93
Aixafada 15.065 417.960 3.60 Punxonament 25.817 565.199 4.57

4 M27
Lliscament 15.057 77.112 19.53 Plançó 294.046 330.480 88.98

19.53 88.98
Aixafada 15.057 417.958 3.60 Punxonament 28.132 565.199 4.98

5 M27
Lliscament 15.065 77.112 19.54 Plançó 295.663 330.480 89.46

19.54 89.46
Aixafada 15.065 417.960 3.60 Punxonament 51.392 565.199 9.09

6 M27
Lliscament 15.057 77.112 19.53 Plançó 295.824 330.480 89.51

19.53 89.51
Aixafada 15.057 417.957 3.60 Punxonament 53.707 565.199 9.50
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 12574.46 87158.57

Calculada per a moments negatius 12574.46 87158.57

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
2

Mj,Rd = -230.810

-7
.9

14

(2/3)·Mj,Rd = -153.870

-1
.7

65

(2/3)·Mj,Rd = 153.870
1.

76
5

Mj,Rd = 230.810

7.
91

4

13
.4

72

-6.470

58.210

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (87158.57 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (87158.57 kN·m/rad)
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle
5 7784

8 4463

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors

2 444x140x18 17.57

2
444x320x18

(97+250+97x176+144x18)
35.33

Xapes

1 320x466x11 12.88

2 250x540x18 38.15

1 300x540x22 27.98

Total 131.90

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9
6 EN 14399‐3‐M27x80‐HR

6 EN 14399‐3‐M36x100‐HR

Rosques Classe 10
6 EN 14399‐3‐M27‐HR

6 EN 14399‐3‐M36‐HR

Arandeles Duresa 300 HV
12 EN14399‐6‐27

12 EN14399‐6‐36
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1.1.5.14.‐ Tipus 14

Nus: N88.

a) Detall

72 72

10
9

16
1

10
9

54
0

300

6 Forats Ø 39 mm

89

22

Xapa frontal de la biga (a) IPE 500
(e = 22 mm)

Xapa
320x466x11

5
5

430
430

5
5

284
284

5
5

284
284

5
5

430
430

Biga (b)
IPE 500

A
A

Pilar
HE 500 A

Secció B - B

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

(6)
Pret.

EN 14399-3-M36x100-10.9-HR
EN 14399-3-M36-10-HR

2 EN14399-6-36

Xapa
300x540x22Biga (a)

IPE 500

D D

E E

Pilar
HE 500 A

B
BC

C

Secció A - A

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR
2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18 Biga (b)

IPE 500

5
5

436
436

8

8

Xapa
250x540x18

Pilar
HE 500 A

A
A

Secció C - C

Biga (a)
IPE 500

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

8
8

117
117

8
8

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x18

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Secció E - E

17
6

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

8
8

117
117

8
8

117
117

5
5

398
398

Rigiditzador
444x140x18

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Secció D - D

6666

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

41

Xapa frontal de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

6666

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (b)
IPE 500 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

17
6

12
1

23

9725097

32
0

444

b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 500 A 49
0

12

300

23

490 300 23 12 S275 275.0 430.0

Biga IPE 500 50
0

10.2

200

16

500 200 16 10.2 S275 275.0 430.0
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Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa de recolzament de la biga IPE
500

54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 500 46
6

320

320 466 11 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 32
0

444

444 320 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 14
0

444

444 140 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (a) IPE 500 54
0

300

300 540 22 6 39 S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (b) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M36x100‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M36‐10‐HR
2 EN14399‐6‐36

X M36 100 10.9 900.0 1000.0
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Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M27x80‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M27‐10‐HR
2 EN14399‐6‐27

X M27 80 10.9 900.0 1000.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 500 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 37.00 64.71 57.18

Tallant kN 127.075 819.804 15.50

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 63.947 261.905 24.42

Tallant MPa 38.261 261.905 14.61

B
ig
a 
(a
)

IP
E 
5
0
0

Ala
Tracció per flexió kN 29.822 208.080 14.33

Tracció kN 26.582 697.714 3.81

Alma Tracció kN 61.315 447.284 13.71

B
ig
a 
(b
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 28.014 471.429 5.94

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 53.707 244.951 21.93

Xapa vertical Tracció kN 51.385 364.644 14.09

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 26.4 26.4 0.1 52.9 13.06 26.4 7.68 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 26.7 26.7 0.1 53.4 13.20 26.7 7.76 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 5 0.0 0.0 21.0 36.4 8.99 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

5 0.0 0.0 63.5 110.1 27.19 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

5 0.0 0.0 23.1 40.0 9.88 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 5 0.0 0.0 21.0 36.4 8.99 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 13.8 13.8 48.1 87.8 21.69 24.3 7.08 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 13.0 22.5 5.56 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 0.0 0.0 48.6 84.1 20.78 14.8 4.30 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 9.7 16.9 4.17 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 21.3 21.3 0.2 42.6 10.52 21.3 6.19 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 11.4 19.7 4.87 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 17.3 17.3 0.2 34.5 8.53 17.3 5.02 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 11.4 19.7 4.88 0.0 0.00 430.0 0.85
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2) Biga (a) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 29.822 152.009 19.62

Ala
Compressió kN 127.581 838.095 15.22

Tracció kN 29.314 419.048 7.00

Alma Tracció kN 55.850 385.885 14.47

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 38.5 38.5 0.1 76.9 19.01 38.5 11.18 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 35.3 35.3 4.4 71.1 17.56 35.3 10.27 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 26.9 26.9 0.1 53.8 13.29 26.9 7.82 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M36
Lliscament 3.200 137.256 2.33 Plançó 522.065 588.240 88.75

2.34 88.75
Aixafada 3.200 681.120 0.47 Punxonament 30.606 901.855 3.39

2 M36
Lliscament 3.194 137.256 2.33 Plançó 521.842 588.240 88.71

2.34 88.71
Aixafada 3.194 681.054 0.47 Punxonament 27.432 901.855 3.04

3 M36
Lliscament 3.200 137.256 2.33 Plançó 521.879 588.240 88.72

2.34 88.72
Aixafada 3.200 681.120 0.47 Punxonament 27.959 901.855 3.10

4 M36
Lliscament 3.194 137.256 2.33 Plançó 522.010 588.240 88.74

2.34 88.74
Aixafada 3.194 681.034 0.47 Punxonament 29.822 901.855 3.31

5 M36
Lliscament 3.200 137.256 2.33 Plançó 523.811 588.240 89.05

2.34 89.05
Aixafada 3.200 634.557 0.50 Punxonament 55.387 901.855 6.14

6 M36
Lliscament 3.194 137.256 2.33 Plançó 523.941 588.240 89.07

2.34 89.07
Aixafada 3.194 634.467 0.50 Punxonament 57.239 901.855 6.35
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 13916.11 74129.93

Calculada per a moments negatius 13916.11 74129.93

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
5.

42
2

Mj,Rd = -322.180

-1
2.

98
8

(2/3)·Mj,Rd = -214.790

-2
.8

98

(2/3)·Mj,Rd = 214.790
2.

89
8

Mj,Rd = 322.180

12
.9

88

15
.4

22-32.920

55.380

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (74129.93 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (74129.93 kN·m/rad)

3) Biga (b) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 53.707 244.006 22.01

Ala
Compressió kN 139.807 838.095 16.68

Tracció kN 27.615 419.048 6.59

Alma Tracció kN 52.185 347.763 15.01
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 36.1 36.1 0.1 72.2 17.84 36.1 10.49 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 35.5 35.5 19.0 78.2 19.33 35.5 10.31 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 31.6 31.6 0.1 63.2 15.62 31.6 9.19 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 15.057 77.112 19.53 Plançó 292.283 330.480 88.44

19.53 88.44
Aixafada 15.057 417.959 3.60 Punxonament 2.770 565.199 0.49

2 M27
Lliscament 15.065 77.112 19.54 Plançó 292.278 330.480 88.44

19.54 88.44
Aixafada 15.065 417.960 3.60 Punxonament 2.687 565.199 0.48

3 M27
Lliscament 15.057 77.112 19.53 Plançó 294.046 330.480 88.98

19.53 88.98
Aixafada 15.057 417.958 3.60 Punxonament 28.132 565.199 4.98

4 M27
Lliscament 15.065 77.112 19.54 Plançó 293.885 330.480 88.93

19.54 88.93
Aixafada 15.065 417.960 3.60 Punxonament 25.817 565.199 4.57

5 M27
Lliscament 15.057 77.112 19.53 Plançó 295.824 330.480 89.51

19.53 89.51
Aixafada 15.057 417.957 3.60 Punxonament 53.707 565.199 9.50

6 M27
Lliscament 15.065 77.112 19.54 Plançó 295.663 330.480 89.46

19.54 89.46
Aixafada 15.065 417.960 3.60 Punxonament 51.392 565.199 9.09
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 12574.46 87158.57

Calculada per a moments negatius 12574.46 87158.57

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
2

Mj,Rd = -230.810

-7
.9

14

(2/3)·Mj,Rd = -153.870

-1
.7

65

(2/3)·Mj,Rd = 153.870
1.

76
5

Mj,Rd = 230.810

7.
91

4

13
.4

72

-6.470

58.210

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (87158.57 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (87158.57 kN·m/rad)
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle
5 7784

8 4463

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors
2

444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

35.33

2 444x140x18 17.57

Xapes

1 320x466x11 12.88

2 250x540x18 38.15

1 300x540x22 27.98

Total 131.90

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9
6 EN 14399‐3‐M27x80‐HR

6 EN 14399‐3‐M36x100‐HR

Rosques Classe 10
6 EN 14399‐3‐M27‐HR

6 EN 14399‐3‐M36‐HR

Arandeles Duresa 300 HV
12 EN14399‐6‐27

12 EN14399‐6‐36
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1.1.5.15.‐ Tipus 15

Nusos (3): N85, N86 i N87.

a) Detall

66 66

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

41

Xapa frontal de la biga (c) IPE 500
(e = 18 mm)

66 66

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (c) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (c)
IPE 500 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

17
6

12
1

23

97 250 97

32
0

444

72 72

10
9

16
1

10
9

54
0

300

6 Forats Ø 39 mm

89

22

Xapa frontal de la biga (a) IPE 500
(e = 22 mm)

6666

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

71

41

Xapa frontal de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

6666

91
17

9
91

54
0

250

6 Forats Ø 30 mm

Xapa de recolzament de la biga (b) IPE 500
(e = 18 mm)

25

20

250

54
0

Xapa
250x540x18

5
5

436
436

8

8

Detall de soldadures: Biga (b)
IPE 500 a xapa frontal

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

17
6

12
1

23

9725097

32
0

444

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

(6)
Pret.

EN 14399-3-M36x100-10.9-HR
EN 14399-3-M36-10-HR
2 EN14399-6-36

Xapa
300x540x22 Biga (a)

IPE 500

E E

F F

Pilar
HE 500 A

B
B D

D

Secció A - A

Xapa
320x466x11

5
5

430
430

5
5

284
284

5
5

284
284

5
5

430
430

Biga (c)
IPE 500

A
A

Pilar
HE 500 A

Xapa
320x466x11

5
5

430
430

5
5

284
284

5
5

284
284

5
5

430
430

Biga (b)
IPE 500

C
C

Secció B - B

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

(6)
Pret.

EN 14399-3-M36x100-10.9-HR
EN 14399-3-M36-10-HR

2 EN14399-6-36

Xapa
300x540x22Biga (a)

IPE 500

E E

F F

Pilar
HE 500 A

B
BD

D

Secció C - C

17
6

17
6

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Biga (c)
IPE 500

Secció E - E

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR
2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18 Biga (b)

IPE 500

Xapa
250x540x18

(6)
Pret.

EN 14399-3-M27x80-10.9-HR
EN 14399-3-M27-10-HR

2 EN14399-6-27

Xapa
250x540x18Biga (c)

IPE 500

Xapa
250x540x18

8 5
5

436
436

8

Biga (a)
IPE 500Pilar

HE 500 A

Secció D - D

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

8
8

250
250

8
8

121
121

8
8

121
121

5
5

398
398

Rigiditzador 444x320x18
(97+250+97x176+144x18)

Biga (a)
IPE 500

Biga (b)
IPE 500

Biga (c)
IPE 500

Secció F - F
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b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça

De
sc
rip
ció

Geometria Acer

Esquema
Cantell total

(mm)
Ample de l'ala

(mm)
Altura de l'ala

(mm)

Altura de
l'ànima
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 500 A 49
0

12

300

23

490 300 23 12 S275 275.0 430.0

Biga IPE 500 50
0

10.2

200

16

500 200 16 10.2 S275 275.0 430.0

Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa de recolzament de la biga IPE
500

54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Xapa vertical de la biga IPE 500 46
6

320

320 466 11 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Rigiditzador 32
0

444

444 320 18 ‐ ‐ S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (a) IPE 500 54
0

300

300 540 22 6 39 S275 275.0 430.0

Xapa frontal: Biga (b) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0
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Elements complementaris

Peça

Geometria Forats Acer

Esquema
Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Espessor
(mm)

Quantitat
Diàmetre
(mm)

Tipus
fy

(MPa)
fu

(MPa)

Xapa frontal: Biga (c) IPE 500 54
0

250

250 540 18 6 30 S275 275.0 430.0

Elements de cargolat

Descripció

P
re
ta
sa
t Geometria Acer

Esquema Diàmetre
Longitud
(mm)

Classe
fy

(MPa)
fu

(MPa)

EN 14399‐3‐M36x100‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M36‐10‐HR
2 EN14399‐6‐36

X M36 100 10.9 900.0 1000.0

EN 14399‐3‐M27x80‐10.9‐HR
EN 14399‐3‐M27‐10‐HR
2 EN14399‐6‐27

X M27 80 10.9 900.0 1000.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 500 A

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Panell
Esbeltesa ‐ 37.00 64.71 57.18

Tallant kN 287.321 819.804 35.05

R
ig
id
it
za
d
o
rs

Ala

Estrip MPa 78.025 261.905 29.79

Tallant MPa 69.071 261.905 26.37

B
ig
a 
(a
)

IP
E 
5
0
0

Ala
Tracció per flexió kN 66.102 208.080 31.77

Tracció kN 59.788 707.143 8.45

Alma Tracció kN 137.910 447.284 30.83

B
ig
a 
(b
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 49.016 471.429 10.40

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 93.969 244.951 38.36

Xapa vertical Tracció kN 89.906 364.644 24.66

B
ig
a 
(c
)

IP
E 
5
0
0 Rigiditzadors Tracció kN 49.016 471.429 10.40

Xapa de recolzament Tracció per flexió kN 93.969 244.951 38.36

Xapa vertical Tracció kN 89.906 364.644 24.66
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 47.1 47.1 0.0 94.2 23.28 47.1 13.69 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 50.2 50.2 0.0 100.4 24.81 50.2 14.59 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 5 0.0 0.0 24.6 42.6 10.53 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

5 0.0 0.0 102.4 177.4 43.85 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

5 0.0 0.0 27.0 46.8 11.57 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 5 0.0 0.0 24.6 42.6 10.53 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 47.6 47.6 71.2 155.9 38.52 53.3 15.48 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 28.4 49.3 12.17 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 35.2 35.2 76.5 150.1 37.09 40.2 11.69 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 26.5 45.9 11.33 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador superior a la xapa
frontal

8 47.1 47.1 0.0 94.2 23.28 47.1 13.69 430.0 0.85

Soldadura del rigiditzador inferior a la xapa
frontal

8 50.2 50.2 0.0 100.4 24.81 50.2 14.59 430.0 0.85

Soldadura de la chapa vertical al alma 5 0.0 0.0 24.6 42.6 10.53 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
superior

5 0.0 0.0 102.4 177.4 43.85 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical al rigiditzador
inferior

5 0.0 0.0 27.0 46.8 11.57 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura de la xapa vertical a la xapa frontal 5 0.0 0.0 24.6 42.6 10.53 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior a las alas 8 47.6 47.6 71.2 155.9 38.52 53.3 15.48 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador superior al alma 5 0.0 0.0 28.4 49.3 12.17 0.0 0.00 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior a las alas 8 35.2 35.2 76.5 150.1 37.09 40.2 11.69 430.0 0.85

Soldadura del rigidizador inferior al alma 5 0.0 0.0 26.5 45.9 11.33 0.0 0.00 430.0 0.85

2) Biga (a) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 66.102 152.009 43.49

Ala
Compressió kN 301.604 838.095 35.99

Tracció kN 65.934 419.048 15.73

Alma Tracció kN 125.619 385.885 32.55

Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 86.5 86.5 0.1 173.1 42.76 86.5 25.16 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 79.4 79.4 7.7 159.5 39.40 79.4 23.10 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 67.9 67.9 0.1 135.8 33.54 67.9 19.73 430.0 0.85
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Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M36
Lliscament 5.566 137.256 4.06 Plançó 527.023 588.240 89.59

4.07 89.59
Aixafada 5.565 680.995 0.82 Punxonament 100.983 901.855 11.20

2 M36
Lliscament 5.566 137.256 4.06 Plançó 527.023 588.240 89.59

4.07 89.59
Aixafada 5.565 680.995 0.82 Punxonament 100.983 901.855 11.20

3 M36
Lliscament 5.566 137.256 4.06 Plançó 524.566 588.240 89.18

4.07 89.18
Aixafada 5.565 680.995 0.82 Punxonament 66.102 901.855 7.33

4 M36
Lliscament 5.566 137.256 4.06 Plançó 524.566 588.240 89.18

4.07 89.18
Aixafada 5.565 680.995 0.82 Punxonament 66.102 901.855 7.33

5 M36
Lliscament 5.566 137.256 4.06 Plançó 528.978 588.240 89.93

4.07 89.93
Aixafada 5.565 634.456 0.88 Punxonament 128.743 901.855 14.28

6 M36
Lliscament 5.566 137.256 4.06 Plançó 528.978 588.240 89.93

4.07 89.93
Aixafada 5.565 634.456 0.88 Punxonament 128.743 901.855 14.28
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 13916.11 74129.93

Calculada per a moments negatius 13916.11 74129.93

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
5.

42
2

Mj,Rd = -322.180

-1
2.

98
8

(2/3)·Mj,Rd = -214.790

-2
.8

98

(2/3)·Mj,Rd = 214.790
2.

89
8

Mj,Rd = 322.180

12
.9

88

15
.4

22

-109.820

129.380

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (74129.93 kN·m/rad)
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(-) (74129.93 kN·m/rad)

3) Biga (c) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 93.969 244.006 38.51

Ala
Compressió kN 258.358 838.095 30.83

Tracció kN 48.316 419.048 11.53

Alma Tracció kN 91.305 347.763 26.25
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 63.2 63.2 0.1 126.3 31.21 63.2 18.36 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 62.1 62.1 24.2 131.0 32.37 62.1 18.04 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 49.0 49.0 0.1 97.9 24.19 49.0 14.23 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 17.631 77.112 22.86 Plançó 292.281 330.480 88.44

22.86 88.44
Aixafada 17.631 417.960 4.22 Punxonament 2.734 565.199 0.48

2 M27
Lliscament 17.638 77.112 22.87 Plançó 292.332 330.480 88.46

22.87 88.46
Aixafada 17.638 417.960 4.22 Punxonament 3.473 565.199 0.61

3 M27
Lliscament 17.631 77.112 22.86 Plançó 295.439 330.480 89.40

22.86 89.40
Aixafada 17.631 417.960 4.22 Punxonament 48.163 565.199 8.52

4 M27
Lliscament 17.638 77.112 22.87 Plançó 295.412 330.480 89.39

22.87 89.39
Aixafada 17.638 417.960 4.22 Punxonament 47.778 565.199 8.45

5 M27
Lliscament 17.631 77.112 22.86 Plançó 298.622 330.480 90.36

22.86 90.36
Aixafada 17.631 417.960 4.22 Punxonament 93.969 565.199 16.63

6 M27
Lliscament 17.638 77.112 22.87 Plançó 298.597 330.480 90.35

22.87 90.35
Aixafada 17.638 417.960 4.22 Punxonament 93.607 565.199 16.56
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 12574.46 87158.57

Calculada per a moments negatius 12574.46 87158.57

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
2

Mj,Rd = -230.810

-7
.9

14

(2/3)·Mj,Rd = -153.870

-1
.7

65

(2/3)·Mj,Rd = 153.870

1.
76

5

Mj,Rd = 230.810

7.
91

4

13
.4

72

17.900

106.510

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (87158.57 kN·m/rad)

4) Biga (b) IPE 500

Comprovacions de resistència

Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprov. (%)

Xapa frontal Tracció per flexió kN 93.969 244.006 38.51

Ala
Compressió kN 258.358 838.095 30.83

Tracció kN 48.316 419.048 11.53

Alma Tracció kN 91.305 347.763 26.25
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Soldadures en angle

Descripció
a

(mm)

Tensió de Von Mises Tensió normal
fu

(MPa)
w

(MPa)


(MPa)
//

(MPa)
Valor
(MPa)

Aprov.
(%)



(MPa)
Aprov.
(%)

Soldadura de l'ala superior 8 63.2 63.2 0.1 126.3 31.21 63.2 18.36 430.0 0.85

Soldadura de l'alma 5 62.1 62.1 24.2 131.0 32.37 62.1 18.04 430.0 0.85

Soldadura de l'ala inferior 8 49.0 49.0 0.1 97.9 24.19 49.0 14.23 430.0 0.85

Comprovacions per als cargols

1

3

5

2

4

6

C
ar
go
l

Diàmetre

Tallant Tracció
Interacció
tracció i
lliscament

A
p
ro
f.
 M

àx
. (
%
)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Comprovació
Pèssim
(kN)

Resistent
(kN)

Aprov.
(%)

Aprov.
(%)

1 M27
Lliscament 17.638 77.112 22.87 Plançó 292.332 330.480 88.46

22.87 88.46
Aixafada 17.638 417.960 4.22 Punxonament 3.473 565.199 0.61

2 M27
Lliscament 17.631 77.112 22.86 Plançó 292.281 330.480 88.44

22.86 88.44
Aixafada 17.631 417.960 4.22 Punxonament 2.734 565.199 0.48

3 M27
Lliscament 17.638 77.112 22.87 Plançó 295.412 330.480 89.39

22.87 89.39
Aixafada 17.638 417.960 4.22 Punxonament 47.778 565.199 8.45

4 M27
Lliscament 17.631 77.112 22.86 Plançó 295.439 330.480 89.40

22.86 89.40
Aixafada 17.631 417.960 4.22 Punxonament 48.163 565.199 8.52

5 M27
Lliscament 17.638 77.112 22.87 Plançó 298.597 330.480 90.35

22.87 90.35
Aixafada 17.638 417.960 4.22 Punxonament 93.607 565.199 16.56

6 M27
Lliscament 17.631 77.112 22.86 Plançó 298.622 330.480 90.36

22.86 90.36
Aixafada 17.631 417.960 4.22 Punxonament 93.969 565.199 16.63
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Rigidesa rotacional inicial
Plànol xy
(kN∙m/rad)

Plànol xz
(kN∙m/rad)

Calculada per a moments positius 12574.46 87158.57

Calculada per a moments negatius 12574.46 87158.57

Comportament de la unió per a flexió simple al pla xz

Moment (kN·m)

Rotació (mRad)

-1
3.

47
2

Mj,Rd = -230.810

-7
.9

14

(2/3)·Mj,Rd = -153.870

-1
.7

65

(2/3)·Mj,Rd = 153.870

1.
76

5

Mj,Rd = 230.810

7.
91

4

13
.4

72

17.900

106.510

Moment-rotació
Moment-rotació en totes les combinacions
Recta de pendent igual a la rigidesa rotacional inicial per a M(+) (87158.57 kN·m/rad)
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d) Amidament

Soldadures

fu
(MPa)

Execució Tipus
Espessor de gola

(mm)
Longitud de cordons

(mm)

430.0 En taller En angle
5 11512

8 6275

Xapes

Material Tipus Quantitat
Dimensions

(mm)
Pes
(kg)

S275

Rigiditzadors 4
444x320x18

(97+250+97x176+144x18)
70.65

Xapes

2 320x466x11 25.75

4 250x540x18 76.30

1 300x540x22 27.98

Total 200.69

Elements de cargolaria

Tipus Material Quantitat Descripció

Cargols Classe 10.9
12 EN 14399‐3‐M27x80‐HR

6 EN 14399‐3‐M36x100‐HR

Rosques Classe 10
12 EN 14399‐3‐M27‐HR

6 EN 14399‐3‐M36‐HR

Arandeles Duresa 300 HV
24 EN14399‐6‐27

12 EN14399‐6‐36
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1.‐ ESTRUCTURA

1.1.‐ Plaques d'ancoratge

1.1.1.‐ Descripció

Descripció

Referència Placa base Disposició Rigiditzadors Perns

N1,N3
Ample X: 650 mm
Ample Y: 800 mm
Gruix: 30 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral∙lels X: ‐
Paral∙lels Y: 2(150x0x8.0)

4Ø40 mm L=80 cm
Prolongació recta

N6,N8,N11,N13,
N16,N18,N21,
N23,N26,N28,
N31,N33,N36,
N38,N41,N43,
N46,N48,N51,
N53

Ample X: 700 mm
Ample Y: 850 mm
Gruix: 30 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral∙lels X: ‐
Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

6Ø40 mm L=85 cm
Prolongació recta

N56,N58
Ample X: 500 mm
Ample Y: 650 mm
Gruix: 22 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral∙lels X: ‐
Paral∙lels Y: ‐

8Ø25 mm L=60 cm
Prolongació recta

N61,N63
Ample X: 500 mm
Ample Y: 650 mm
Gruix: 22 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral∙lels X: ‐
Paral∙lels Y: ‐

4Ø25 mm L=65 cm
Prolongació recta

N66,N70,N72
Ample X: 700 mm
Ample Y: 850 mm
Gruix: 30 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral∙lels X: ‐
Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

8Ø40 mm L=80 cm
Prolongació recta

N68,N71,N74
Ample X: 600 mm
Ample Y: 750 mm
Gruix: 25 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral∙lels X: ‐
Paral∙lels Y: 2(150x0x7.0)

4Ø32 mm L=85 cm
Prolongació recta

N76,N78,N80
Ample X: 400 mm
Ample Y: 400 mm
Gruix: 15 mm

Posició X: Tancada
Posició Y: Tancada

Paral∙lels X: ‐
Paral∙lels Y: 2(100x0x5.0)

4Ø20 mm L=40 cm
Prolongació recta
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1.1.2.‐ Comprovació de les plaques d'ancoratge

Referència: N1

 ‐Placa base: Ample X: 650 mm Ample Y: 800 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 4Ø40 mm L=80 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(150x0x8.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 510 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 97 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.7  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 80 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 273.53 kN
Calculat: 248.21 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 191.47 kN
Calculat: 14.75 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 273.53 kN
Calculat: 269.28 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 233.74 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 186.657 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 13.84 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 126.001 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 183.807 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 211.931 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 232.356 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 1615.4  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 1198.92  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4583.68  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4155.57  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N3

 ‐Placa base: Ample X: 650 mm Ample Y: 800 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 4Ø40 mm L=80 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(150x0x8.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 510 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 97 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.7  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 80 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 273.53 kN
Calculat: 248.21 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 191.47 kN
Calculat: 14.75 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 273.53 kN
Calculat: 269.28 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 233.74 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 186.657 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 13.84 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 183.807 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 126.001 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 211.931 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 232.356 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 1198.92  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 1615.4  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4583.68  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4155.57  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N6

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N6

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 254.111 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 231.18 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7087.44  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7087.44  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 3862.72  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4488.67  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N8

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 5

Produït per una versió educativa de CYPE
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Referència: N8

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 231.18 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 254.111 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7087.44  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7087.44  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4488.67  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 3862.72  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N11

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 6
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Referència: N11

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 254.111 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 231.18 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 3862.72  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4488.67  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N13

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 7

Produït per una versió educativa de CYPE
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Referència: N13

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 231.18 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 254.111 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4488.67  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 3862.72  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N16

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 8

Produït per una versió educativa de CYPE
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Referència: N16

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 254.111 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 231.18 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 3862.72  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4488.67  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N18

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N18

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 231.18 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 254.111 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4488.67  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 3862.72  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N21

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 10

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Referència: N21

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 254.111 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 231.18 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 3862.72  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4488.67  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N23

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N23

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 231.18 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 254.111 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4488.67  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 3862.72  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N26

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 12

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Referència: N26

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 254.111 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 231.18 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 3862.72  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4488.67  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N28

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N28

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 231.18 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 254.111 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4488.67  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 3862.72  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N31

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N31

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 254.111 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 231.18 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 3862.72  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4488.67  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N33

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N33

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 231.18 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 254.111 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4488.67  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 3862.72  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N36

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N36

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 254.111 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 231.18 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 3862.72  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4488.67  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N38

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 231.18 MPa Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N38

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

    ‐ A baix: Calculat: 254.111 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4488.67  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 3862.72  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N41

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 254.111 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 231.18 MPa Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N41

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 3862.72  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4488.67  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N43

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 231.18 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 254.111 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N43

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4488.67  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 3862.72  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N46

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 254.111 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 231.18 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N46

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

    ‐ A dalt: Calculat: 3862.72  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4488.67  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N48

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 231.18 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 254.111 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4488.67  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 3862.72  Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N48

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N51

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 254.111 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 231.18 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 3862.72  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4488.67  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N51

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N53

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 6Ø40 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 253.51 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 203.43 kN
Calculat: 20.62 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 290.62 kN
Calculat: 282.97 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 228.61 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 183.619 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 18.49 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 79.8007 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 231.18 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 254.111 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 7244.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4488.67  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 3862.72  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 202.619 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N56

 ‐Placa base: Ample X: 500 mm Ample Y: 650 mm Gruix: 22 mm
 ‐Perns: 8Ø25 mm L=60 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 75 mm
Calculat: 210 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 37 mm
Calculat: 41 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 37 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 30 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 128.22 kN
Calculat: 103.87 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 89.75 kN
Calculat: 12.6 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 128.22 kN
Calculat: 121.87 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 124.92 kN
Calculat: 98.32 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 201.888 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 302.5 kN
Calculat: 11.44 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 76.2151 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 131.301 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 244.245 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 257.399 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 2588.82  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 1602.35  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 610.311  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 627.155  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N58

 ‐Placa base: Ample X: 500 mm Ample Y: 650 mm Gruix: 22 mm
 ‐Perns: 8Ø25 mm L=60 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 75 mm
Calculat: 210 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 37 mm
Calculat: 41 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 37 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N58

 ‐Placa base: Ample X: 500 mm Ample Y: 650 mm Gruix: 22 mm
 ‐Perns: 8Ø25 mm L=60 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 30 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 128.22 kN
Calculat: 103.87 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 89.75 kN
Calculat: 12.6 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 128.22 kN
Calculat: 121.87 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 124.92 kN
Calculat: 98.32 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 201.888 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 302.5 kN
Calculat: 11.44 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 76.2151 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 131.301 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 257.399 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 244.245 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 2588.82  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 1602.35  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 627.155  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 610.311  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N61

 ‐Placa base: Ample X: 500 mm Ample Y: 650 mm Gruix: 22 mm
 ‐Perns: 4Ø25 mm L=65 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 75 mm
Calculat: 420 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 37 mm
Calculat: 73 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 37 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 30 cm
Calculat: 65 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 138.9 kN
Calculat: 120.16 kN Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N61

 ‐Placa base: Ample X: 500 mm Ample Y: 650 mm Gruix: 22 mm
 ‐Perns: 4Ø25 mm L=65 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tallant: Màxim: 97.23 kN
Calculat: 9.42 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 138.9 kN
Calculat: 133.61 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 124.92 kN
Calculat: 115.57 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 237.792 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 302.5 kN
Calculat: 8.78 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 77.5798 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 102.541 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 226.245 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 212.594 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 3813.76  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 1872.1  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 660.051  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 587.368  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N63

 ‐Placa base: Ample X: 500 mm Ample Y: 650 mm Gruix: 22 mm
 ‐Perns: 4Ø25 mm L=65 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 75 mm
Calculat: 420 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 37 mm
Calculat: 73 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 37 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 30 cm
Calculat: 65 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 138.9 kN
Calculat: 120.16 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 97.23 kN
Calculat: 9.42 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 138.9 kN
Calculat: 133.61 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 124.92 kN
Calculat: 115.57 kN Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N63

 ‐Placa base: Ample X: 500 mm Ample Y: 650 mm Gruix: 22 mm
 ‐Perns: 4Ø25 mm L=65 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 237.792 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 302.5 kN
Calculat: 8.78 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 102.541 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 77.5798 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 226.245 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 212.594 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 1872.1  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 3813.76  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 660.051  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 587.368  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N66

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 8Ø40 mm L=80 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 80 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 273.53 kN
Calculat: 231.4 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 191.47 kN
Calculat: 11.4 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 273.53 kN
Calculat: 247.68 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 217.37 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 173.285 MPa Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N66

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 8Ø40 mm L=80 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 10.68 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 128.955 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 154.918 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 219.483 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 233.95 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 2030.16  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 1905.76  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4716.07  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4171.21  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 185.974 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N68

 ‐Placa base: Ample X: 600 mm Ample Y: 750 mm Gruix: 25 mm
 ‐Perns: 4Ø32 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(150x0x7.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 96 mm
Calculat: 501 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 48 mm
Calculat: 94 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 48 mm
Calculat: 50 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 49.1  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 39 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 232.5 kN
Calculat: 200.89 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 162.75 kN
Calculat: 17.92 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 232.5 kN
Calculat: 226.5 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 204.55 kN
Calculat: 192.39 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 242.588 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 440 kN
Calculat: 16.79 kN Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N68

 ‐Placa base: Ample X: 600 mm Ample Y: 750 mm Gruix: 25 mm
 ‐Perns: 4Ø32 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(150x0x7.0)

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 131.198 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 171.893 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 240.04 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 247.014 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 1581.74  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 1679.72  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4321.63  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4944.06  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N70

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 8Ø40 mm L=80 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 80 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 273.53 kN
Calculat: 241.95 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 191.47 kN
Calculat: 11.25 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 273.53 kN
Calculat: 258.02 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 227.27 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 181.089 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 10.55 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 159.531 MPa Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N70

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 8Ø40 mm L=80 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

    ‐ Esquerra: Calculat: 159.531 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 228.445 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 243.55 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 1885.82  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 1885.82  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4526.08  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4003.2  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 193.629 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N71

 ‐Placa base: Ample X: 600 mm Ample Y: 750 mm Gruix: 25 mm
 ‐Perns: 4Ø32 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(150x0x7.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 96 mm
Calculat: 501 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 48 mm
Calculat: 94 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 48 mm
Calculat: 50 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 49.1  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 39 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 232.5 kN
Calculat: 207.31 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 162.75 kN
Calculat: 17.32 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 232.5 kN
Calculat: 232.06 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 204.55 kN
Calculat: 198.35 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 249.738 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 440 kN
Calculat: 16.23 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 177.77 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 177.77 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 248.03 MPa Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: N71

 ‐Placa base: Ample X: 600 mm Ample Y: 750 mm Gruix: 25 mm
 ‐Perns: 4Ø32 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(150x0x7.0)

Comprovació Valors Estat

    ‐ A baix: Calculat: 252.768 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 1615.4  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 1615.4  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4176.8  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4406.59  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N72

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 8Ø40 mm L=80 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 120 mm
Calculat: 280 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 111 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 70 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 46.6  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 49 cm
Calculat: 80 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 273.53 kN
Calculat: 231.4 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 191.47 kN
Calculat: 11.4 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 273.53 kN
Calculat: 247.68 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 320.56 kN
Calculat: 217.37 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 173.285 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 660 kN
Calculat: 10.68 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 154.918 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 128.955 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 219.483 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 233.95 MPa Compleix
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Referència: N72

 ‐Placa base: Ample X: 700 mm Ample Y: 850 mm Gruix: 30 mm
 ‐Perns: 8Ø40 mm L=80 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(200x0x10.0)

Comprovació Valors Estat

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 1905.76  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 2030.16  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4716.07  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4171.21  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 185.974 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N74

 ‐Placa base: Ample X: 600 mm Ample Y: 750 mm Gruix: 25 mm
 ‐Perns: 4Ø32 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(150x0x7.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 96 mm
Calculat: 501 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 48 mm
Calculat: 94 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 48 mm
Calculat: 50 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 49.1  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 39 cm
Calculat: 85 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 232.5 kN
Calculat: 200.89 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 162.75 kN
Calculat: 17.92 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 232.5 kN
Calculat: 226.5 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 204.55 kN
Calculat: 192.39 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 242.588 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 440 kN
Calculat: 16.79 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 171.893 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 131.198 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 240.04 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 247.014 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
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Referència: N74

 ‐Placa base: Ample X: 600 mm Ample Y: 750 mm Gruix: 25 mm
 ‐Perns: 4Ø32 mm L=85 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(150x0x7.0)

Comprovació Valors Estat

    ‐ Dreta: Calculat: 1679.72  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 1581.74  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4321.63  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4944.05  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N76

 ‐Placa base: Ample X: 400 mm Ample Y: 400 mm Gruix: 15 mm
 ‐Perns: 4Ø20 mm L=40 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(100x0x5.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 320 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 45 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 47.8  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 24 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 68.38 kN
Calculat: 50.27 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 47.87 kN
Calculat: 5.15 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 68.38 kN
Calculat: 57.63 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 79.89 kN
Calculat: 50.08 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 162.2 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 165 kN
Calculat: 4.84 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 158.598 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 176.268 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 185.91 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 211.92 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 688.122  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 560.317  Compleix
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Referència: N76

 ‐Placa base: Ample X: 400 mm Ample Y: 400 mm Gruix: 15 mm
 ‐Perns: 4Ø20 mm L=40 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(100x0x5.0)

Comprovació Valors Estat

    ‐ A dalt: Calculat: 5072.45  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4424.56  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N78

 ‐Placa base: Ample X: 400 mm Ample Y: 400 mm Gruix: 15 mm
 ‐Perns: 4Ø20 mm L=40 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(100x0x5.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 320 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 45 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 47.8  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 24 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 68.38 kN
Calculat: 55.02 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 47.87 kN
Calculat: 5.4 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 68.38 kN
Calculat: 62.73 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 79.89 kN
Calculat: 54.68 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 176.895 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 165 kN
Calculat: 5.07 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 161.263 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 161.263 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 208.929 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 221.809 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 577.45  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 577.45  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 4501.57  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4214.61  Compleix
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Referència: N78

 ‐Placa base: Ample X: 400 mm Ample Y: 400 mm Gruix: 15 mm
 ‐Perns: 4Ø20 mm L=40 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(100x0x5.0)

Comprovació Valors Estat

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N80

 ‐Placa base: Ample X: 400 mm Ample Y: 400 mm Gruix: 15 mm
 ‐Perns: 4Ø20 mm L=40 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(100x0x5.0)

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 60 mm
Calculat: 320 mm Compleix

Separació mínima perns‐perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 45 mm Compleix

Separació mínima perns‐vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 30 mm
Calculat: 40 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    ‐ Paral∙lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 47.8  Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 24 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:

    ‐ Tracció: Màxim: 68.38 kN
Calculat: 50.27 kN Compleix

    ‐ Tallant: Màxim: 47.87 kN
Calculat: 5.15 kN Compleix

    ‐ Tracció + Tallant: Màxim: 68.38 kN
Calculat: 57.63 kN Compleix

Tracció en tija de perns: Màxim: 79.89 kN
Calculat: 50.08 kN Compleix

Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 400 MPa
Calculat: 162.2 MPa Compleix

Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 165 kN
Calculat: 4.84 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 275 MPa

    ‐ Dreta: Calculat: 176.268 MPa Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 158.598 MPa Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 185.91 MPa Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 211.92 MPa Compleix

Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 

    ‐ Dreta: Calculat: 560.317  Compleix

    ‐ Esquerra: Calculat: 688.122  Compleix

    ‐ A dalt: Calculat: 5072.45  Compleix

    ‐ A baix: Calculat: 4424.56  Compleix

Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 275 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix
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Referència: N80

 ‐Placa base: Ample X: 400 mm Ample Y: 400 mm Gruix: 15 mm
 ‐Perns: 4Ø20 mm L=40 cm Prolongació recta
 ‐Disposició: Posició X: Tancada Posició Y: Tancada
 ‐Rigiditzadors: Paral∙lels X: ‐ Paral∙lels Y: 2(100x0x5.0)

Comprovació Valors Estat

Es compleixen totes les comprovacions
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1.‐ FONAMENTACIÓ
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1.1.‐ Elements de fonamentació aïllats
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1.1.1.‐ Descripció

Referències Geometria Armat

N1 i N3

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 155.0 cm
Ample inicial Y: 155.0 cm
Ample final X: 155.0 cm
Ample final Y: 155.0 cm
Ample sabata X: 310.0 cm
Ample sabata Y: 310.0 cm
Gruix: 90.0 cm

Sup X: 24Ø12c/12.5
Sup Y: 24Ø12c/12.5
Inf X: 24Ø12c/12.5
Inf Y: 24Ø12c/12.5

N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, N31, N33, N36, N38, N41,
N43, N46, N48, N51 i N53

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 167.5 cm
Ample inicial Y: 167.5 cm
Ample final X: 167.5 cm
Ample final Y: 167.5 cm
Ample sabata X: 335.0 cm
Ample sabata Y: 335.0 cm
Gruix: 95.0 cm

Sup X: 16Ø16c/21
Sup Y: 16Ø16c/21
Inf X: 16Ø16c/21
Inf Y: 16Ø16c/21

N56 i N58

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 127.5 cm
Ample inicial Y: 127.5 cm
Ample final X: 127.5 cm
Ample final Y: 127.5 cm
Ample sabata X: 255.0 cm
Ample sabata Y: 255.0 cm
Gruix: 70.0 cm

Sup X: 16Ø12c/16
Sup Y: 16Ø12c/16
Inf X: 16Ø12c/16
Inf Y: 16Ø12c/16

N61 i N63

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 117.5 cm
Ample inicial Y: 117.5 cm
Ample final X: 117.5 cm
Ample final Y: 117.5 cm
Ample sabata X: 235.0 cm
Ample sabata Y: 235.0 cm
Gruix: 75.0 cm

Sup X: 15Ø12c/15
Sup Y: 15Ø12c/15
Inf X: 15Ø12c/15
Inf Y: 15Ø12c/15

N66, N70 i N72

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 187.5 cm
Ample inicial Y: 187.5 cm
Ample final X: 187.5 cm
Ample final Y: 187.5 cm
Ample sabata X: 375.0 cm
Ample sabata Y: 375.0 cm
Gruix: 90.0 cm

Sup X: 29Ø12c/12.5
Sup Y: 29Ø12c/12.5
Inf X: 29Ø12c/12.5
Inf Y: 29Ø12c/12.5

N68, N71 i N74

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 132.5 cm
Ample inicial Y: 132.5 cm
Ample final X: 132.5 cm
Ample final Y: 132.5 cm
Ample sabata X: 265.0 cm
Ample sabata Y: 265.0 cm
Gruix: 95.0 cm

Sup X: 12Ø16c/21
Sup Y: 12Ø16c/21
Inf X: 12Ø16c/21
Inf Y: 12Ø16c/21

N76, N78 i N80

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 65.0 cm
Ample inicial Y: 65.0 cm
Ample final X: 65.0 cm
Ample final Y: 65.0 cm
Ample sabata X: 130.0 cm
Ample sabata Y: 130.0 cm
Gruix: 50.0 cm

Sup X: 6Ø12c/22
Sup Y: 6Ø12c/22
Inf X: 6Ø12c/22
Inf Y: 6Ø12c/22
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1.1.2.‐ Comprovació

Referència: N1

Dimensions: 310 x 310 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0385533 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0254079 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0269775 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0908406 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0283509 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els
valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 6.2 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 369.4 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 5.91  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 124.97  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 205.23 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 44.26 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 203.07 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 27.57 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 27.8 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 15.3 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N1:

Mínim: 80 cm
Calculat: 83 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004  Compleix
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Referència: N1

Dimensions: 310 x 310 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0002  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 44 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 44 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 53 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 53 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 44 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 44 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 53 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 53 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N3

Dimensions: 310 x 310 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0385533 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0254079 MPa Compleix
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Referència: N3

Dimensions: 310 x 310 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0269775 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0908406 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0283509 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els
valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 6.2 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 369.4 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 5.91  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 124.97  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 205.23 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 44.26 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 203.07 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 27.57 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 27.8 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 15.3 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N3:

Mínim: 80 cm
Calculat: 83 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0002  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
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Referència: N3

Dimensions: 310 x 310 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 44 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 44 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 53 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 53 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 44 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 44 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 53 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 53 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N6

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix
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Referència: N6

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3031.7 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N6:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Llistats
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Referència: N6

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N8

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3006.3 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

Llistats
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Referència: N8

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N8:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Llistats
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Referència: N8

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N11

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3031.7 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Llistats
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Referència: N11

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N11:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix
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Referència: N11

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N13

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3006.3 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 14

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Referència: N13

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N13:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Llistats
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Referència: N13

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N16

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3031.7 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Llistats
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Referència: N16

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N16:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix
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Referència: N16

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N18

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3006.4 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N18:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 18

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Referència: N18

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N21

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers
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Referència: N21

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3031.7 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N21:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix
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Referència: N21

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N23

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix
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Referència: N23

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3006.4 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N23:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm
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Referència: N23

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N26

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3031.7 % Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 23

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Referència: N26

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N26:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix
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Referència: N26

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N28

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3006.4 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix
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Referència: N28

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N28:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix
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Referència: N28

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N31

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3031.7 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix
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Referència: N31

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N31:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix
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Referència: N31

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N33

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3006.3 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix
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Referència: N33

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N33:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix
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Referència: N33

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N36

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3031.7 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N36:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix
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Referència: N36

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: N38

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3006.4 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N38:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix
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Referència: N38

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N41

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix
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Referència: N41

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3031.7 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N41:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
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Referència: N41

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N43

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Llistats
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Referència: N43

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3006.3 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N43:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Llistats
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Referència: N43

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N46

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3031.7 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

Llistats
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Referència: N46

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N46:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Llistats
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Referència: N46

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N48

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0336483 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0672966 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3006.4 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 7.78  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Llistats
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Referència: N48

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 27.2 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N48:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

Llistats
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Referència: N48

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N51

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0289395 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.05886 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3031.7 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 10.16  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers
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Referència: N51

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 26.7 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N51:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix
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Referència: N51

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N53

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104084 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0289395 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.111245 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.208266 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0589581 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 3006.3 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.7 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.89  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 10.16  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 52.47 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 385.80 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 28.06 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 333.54 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 72.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 26.7 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Llistats
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Referència: N53

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N53:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 20 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm
Calculat: 60 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 52 cm Compleix
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Referència: N53

Dimensions: 335 x 335 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N56

Dimensions: 255 x 255 x 70

Armats: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0579771 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0385533 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0718092 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.131552 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0449298 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els
valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 191.2 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.9 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.98  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 10.83  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 71.52 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 137.55 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 55.43 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 133.61 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 227.9 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 96.6 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N56:

Mínim: 60 cm
Calculat: 63 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix
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Referència: N56

Dimensions: 255 x 255 x 70

Armats: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0003  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0005  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 16 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 45 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 45 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 37 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 37 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 45 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 45 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 37 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 37 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N58

Dimensions: 255 x 255 x 70

Armats: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers
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Referència: N58

Dimensions: 255 x 255 x 70

Armats: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0579771 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0385533 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0718092 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.131552 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0449298 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els
valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 191.2 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 6.9 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 2.98  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 10.83  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 71.52 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 137.55 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 55.43 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 133.61 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 227.9 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 96.6 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N58:

Mínim: 60 cm
Calculat: 63 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0003  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0005  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix
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Referència: N58

Dimensions: 255 x 255 x 70

Armats: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16

Comprovació Valors Estat

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 16 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 16 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 45 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 45 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 37 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 37 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 45 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 45 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 37 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 37 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N61

Dimensions: 235 x 235 x 75

Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0453222 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0360027 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0450279 MPa Compleix
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Referència: N61

Dimensions: 235 x 235 x 75

Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0933912 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0448317 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els
valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 15.8 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 485.8 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 6.47  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 21.63  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 108.43 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 49.53 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 105.65 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 32.27 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 121.3 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 60.3 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 75 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N61:

Mínim: 65 cm
Calculat: 68 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: N61

Dimensions: 235 x 235 x 75

Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 23 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 23 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 31 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 31 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 23 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 23 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 31 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 31 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N63

Dimensions: 235 x 235 x 75

Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0453222 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0360027 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0450279 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0933912 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0448317 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els
valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 15.8 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 485.8 % Compleix
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Referència: N63

Dimensions: 235 x 235 x 75

Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15

Comprovació Valors Estat

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 6.47  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 21.63  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 108.43 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 49.53 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 105.65 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 32.27 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 121.3 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 60.3 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 75 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N63:

Mínim: 65 cm
Calculat: 68 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
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Referència: N63

Dimensions: 235 x 235 x 75

Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 23 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 23 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 31 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 31 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 23 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 23 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 31 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 31 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N66

Dimensions: 375 x 375 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0376704 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0250155 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0258003 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0780876 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0262908 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 6.1 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 1711.2 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 5.52  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 238.97  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 374.20 kN∙m Compleix
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Referència: N66

Dimensions: 375 x 375 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

    ‐ En direcció Y: Moment: 41.06 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 298.42 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 25.51 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 38 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 18.3 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N66:

Mínim: 80 cm
Calculat: 83 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0005  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0003  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 76 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 76 cm Compleix

Llistats
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Referència: N66

Dimensions: 375 x 375 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 84 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 84 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 76 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 76 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 84 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 84 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N68

Dimensions: 265 x 265 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0638631 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0497367 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0526797 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.135672 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0511101 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 10.1 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 1320.4 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 5.32  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 239.73  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 222.09 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 84.87 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 131.94 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 31.59 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

Llistats
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Referència: N68

Dimensions: 265 x 265 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 157 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 73.6 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N68:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 28 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 28 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 35 cm
Calculat: 35 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 35 cm
Calculat: 35 cm Compleix
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Referència: N68

Dimensions: 265 x 265 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 28 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 28 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N70

Dimensions: 375 x 375 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0393381 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0250155 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0258003 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0819135 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0260946 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 5.5 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 1899.1 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 5.61  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 335.09  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 392.54 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 37.42 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 296.46 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 23.25 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 35.6 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 18.8 kN/m² Compleix
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Referència: N70

Dimensions: 375 x 375 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N70:

Mínim: 80 cm
Calculat: 83 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0003  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 76 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 76 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 84 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 84 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 76 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 76 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 84 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 84 cm Compleix
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Referència: N70

Dimensions: 375 x 375 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N71

Dimensions: 265 x 265 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0646479 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0487557 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0508158 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.137242 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0493443 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors
que els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 1.3 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 1415.4 % Compleix

Lliscament de la sabata:

    ‐ Situacions persistents:
      CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

Mínim: 1.5 
Calculat: 5.48  Compleix

    ‐ Situacions accidentals (1) No procedeix
(1)
 A sobre de la sabata no actuen forces que produeixen el lliscament de la sabata respecte al terreny de
recolzament.

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 228.38 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 78.77 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 236.91 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 29.23 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 149.2 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 71.3 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N71:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix
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Referència: N71

Dimensions: 265 x 265 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 28 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 28 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 35 cm
Calculat: 35 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 35 cm
Calculat: 35 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 28 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 28 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: N72

Dimensions: 375 x 375 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0376704 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0250155 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0258003 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0780876 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0262908 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 6.1 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 1711.2 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 5.52  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 238.97  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 374.20 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 41.07 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 298.42 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 25.51 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 38 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 18.3 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 90 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N72:

Mínim: 80 cm
Calculat: 83 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0005  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0001  Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 61

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Referència: N72

Dimensions: 375 x 375 x 90

Armats: Xi:Ø12c/12.5 Yi:Ø12c/12.5 Xs:Ø12c/12.5 Ys:Ø12c/12.5

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0003  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 12.5 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 12.5 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 76 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 76 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 84 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 84 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 76 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 76 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 84 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 84 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N74

Dimensions: 265 x 265 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0638631 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0497367 MPa Compleix
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Referència: N74

Dimensions: 265 x 265 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0526797 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.135672 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0511101 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que
els valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 10.1 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 1320.4 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 5.32  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 239.73  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 222.09 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 84.87 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 131.94 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 31.59 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 157 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 73.6 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 95 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N74:

Mínim: 85 cm
Calculat: 87 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0002  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
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Referència: N74

Dimensions: 265 x 265 x 95

Armats: Xi:Ø16c/21 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø16c/21 Ys:Ø16c/21

Comprovació Valors Estat

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 21 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 21 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm
Calculat: 19 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 19 cm
Calculat: 28 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 19 cm
Calculat: 28 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 35 cm
Calculat: 35 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 35 cm
Calculat: 35 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 24 cm
Calculat: 28 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 24 cm
Calculat: 28 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 16 cm

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 16 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 16 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N76

Dimensions: 130 x 130 x 50

Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104477 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0914292 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0975114 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.18845 MPa Compleix
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Referència: N76

Dimensions: 130 x 130 x 50

Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0959418 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els
valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 23.9 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 243.5 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 5.63  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 142.13  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 34.86 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 22.36 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 26.00 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 10.50 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 386 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 168.4 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N76:

Mínim: 40 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0005  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0004  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
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Referència: N76

Dimensions: 130 x 130 x 50

Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 12 cm

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 18 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N78

Dimensions: 130 x 130 x 50

Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.106144 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0962361 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.100356 MPa Compleix
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Referència: N78

Dimensions: 130 x 130 x 50

Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.192668 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0977076 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els
valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 7.0 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 395.8 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 5.27  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 352.53  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 36.99 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 23.05 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 59.45 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 10.79 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 398.7 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 181.1 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N78:

Mínim: 40 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0006  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0004  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
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Referència: N78

Dimensions: 130 x 130 x 50

Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22

Comprovació Valors Estat

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 12 cm

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 18 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: N80

Dimensions: 130 x 130 x 50

Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22

Comprovació Valors Estat

Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.104477 MPa Compleix

    ‐ Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.3 MPa
Calculat: 0.0914292 MPa Compleix
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Referència: N80

Dimensions: 130 x 130 x 50

Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22

Comprovació Valors Estat

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0975114 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.18845 MPa Compleix

    ‐ Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.374938 MPa
Calculat: 0.0959418 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguritat és major que zero, vol dir que els coeficients de seguritat a la bolcada son majors que els
valors estrictes exigits per totes les combinacions d'equilibri.

    ‐ En direcció X: Reserva seguretat: 23.9 % Compleix

    ‐ En direcció Y: Reserva seguretat: 243.5 % Compleix

Lliscament de la sabata:
CTE DB‐SE C (Cimientos): Tabla 2.1

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 1.5 
Calculat: 5.63  Compleix

    ‐ Situacions accidentals: Mínim: 1.1 
Calculat: 142.13  Compleix

Flexió en la sabata:

    ‐ En direcció X: Moment: 34.86 kN∙m Compleix

    ‐ En direcció Y: Moment: 22.36 kN∙m Compleix

Tallant en la sabata:

    ‐ En direcció X: Tallant: 26.00 kN Compleix

    ‐ En direcció Y: Tallant: 10.50 kN Compleix

Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE Enginyers

    ‐ Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 386 kN/m² Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 168.4 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Artícle 58.8.1 (norma EHE‐08)

Mínim: 25 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar inicis en fonamentació:
    ‐ N80:

Mínim: 40 cm
Calculat: 43 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Artícle 42.3.5 (norma EHE‐08) Mínim: 0.0009 

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0011  Compleix

Quantia mínima necessària per flexió:
Artícle 42.3.2 (norma EHE‐08) Calculat: 0.0011 

    ‐ Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0005  Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0004  Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Mínim: 0.0001  Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE‐08) Mínim: 12 mm

    ‐ Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix

    ‐ Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
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Referència: N80

Dimensions: 130 x 130 x 50

Armats: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22

Comprovació Valors Estat

Separació màxima entre barres:
Artícle 58.8.2 (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

Separació mínima entre barres:
Recomanació del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 Mínim: 10 cm

    ‐ Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix

    ‐ Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix

Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Mínim: 18 cm
Calculat: 18 cm Compleix

Longitud mínima de les potes: Mínim: 12 cm

    ‐ Armat inf. direcció X cap a dr: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a dalt: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat inf. direcció Y cap a baix: Calculat: 15 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a dr: Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a dalt: Calculat: 18 cm Compleix

    ‐ Armat sup. direcció Y cap a baix: Calculat: 18 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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1.2.‐ Bigues

1.2.1.‐ Descripció

Referències Geometria Armat

C.3 [N36‐N31], C.3 [N6‐N1], C.3 [N56‐N51], C.3 [N58‐N53], C.3 [N8‐N3], C.3 [N78‐N71], C.3
[N61‐N56], C.3 [N26‐N21], C.3 [N11‐N6], C.3 [N43‐N38], C.3 [N28‐N23], C.3 [N51‐N46], C.3
[N63‐N58], C.3 [N13‐N8], C.3 [N21‐N16], C.3 [N48‐N43], C.3 [N80‐N74], C.3 [N76‐N68], C.3
[N38‐N33], C.3 [N16‐N11], C.3 [N41‐N36], C.3 [N53‐N48], C.3 [N23‐N18], C.3 [N31‐N26], C.3
[N33‐N28], C.3 [N46‐N41] i C.3 [N18‐N13]

Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm

Superior: 2 Ø20
Inferior: 2 Ø20
Estreps: 1xØ8c/30

C.3 [N78‐N76], C.3 [N71‐N68], C.3 [N72‐N70], C.3 [N72‐N3], C.3 [N80‐N58], C.3 [N66‐N1], C.3
[N70‐N66], C.3 [N74‐N63], C.3 [N74‐N71], C.3 [N76‐N56], C.3 [N68‐N61] i C.3 [N80‐N78]

Ample: 40.0 cm
Cantell: 40.0 cm

Superior: 2 Ø20
Inferior: 2 Ø20
Estreps: 1xØ8c/30

1.2.2.‐ Comprovació

Referència: C.3 [N36‐N31] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm
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Referència: C.3 [N36‐N31] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N6‐N1] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.8 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.8 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix
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Referència: C.3 [N6‐N1] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N56‐N51] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 15.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 15.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix
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Referència: C.3 [N56‐N51] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.12 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.65 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N58‐N53] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 15.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 15.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: C.3 [N58‐N53] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.12 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.65 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Llistats
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Referència: C.3 [N8‐N3] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.8 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.8 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N8‐N3] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N78‐N71] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 20.1 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 20.1 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.15 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix
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Referència: C.3 [N78‐N71] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.78 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N61‐N56] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 17.7 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 17.7 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.12 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix
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Referència: C.3 [N61‐N56] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.65 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N26‐N21] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: C.3 [N26‐N21] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N11‐N6] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N11‐N6] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N43‐N38] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N43‐N38] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Llistats
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Referència: C.3 [N28‐N23] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N28‐N23] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N51‐N46] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12

Pàgina 84

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



Referència: C.3 [N51‐N46] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N63‐N58] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 17.7 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 17.7 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.12 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix
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Referència: C.3 [N63‐N58] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.65 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N13‐N8] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix
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Referència: C.3 [N13‐N8] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N21‐N16] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix
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Referència: C.3 [N21‐N16] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N48‐N43] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: C.3 [N48‐N43] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Llistats
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Referència: C.3 [N80‐N74] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 20.1 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 20.1 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.15 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix
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Referència: C.3 [N80‐N74] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.80 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N76‐N68] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 20.1 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 20.1 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.15 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix
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Referència: C.3 [N76‐N68] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.80 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N38‐N33] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N38‐N33] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N16‐N11] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N16‐N11] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N41‐N36] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N41‐N36] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N53‐N48] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N53‐N48] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència: C.3 [N23‐N18] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: C.3 [N23‐N18] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N31‐N26] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N31‐N26] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N33‐N28] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N33‐N28] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N46‐N41] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N46‐N41] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N18‐N13] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 13.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: C.3 [N18‐N13] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.06 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.34 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N78‐N76] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 31 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 31 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Llistats

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/04/12
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Referència: C.3 [N78‐N76] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.11 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.58 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Llistats
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Referència: C.3 [N71‐N68] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 24.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 24.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.15 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N71‐N68] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.80 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N72‐N70] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 18.7 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 18.7 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.04 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N72‐N70] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.23 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N72‐N3] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 20.3 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 20.3 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.04 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N72‐N3] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.22 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N80‐N58] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 27.8 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 27.8 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N80‐N58] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.12 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.65 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N66‐N1] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 20.3 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 20.3 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N66‐N1] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.04 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.22 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N70‐N66] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 18.7 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 18.7 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N70‐N66] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.04 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.23 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Llistats
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Referència: C.3 [N74‐N63] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.15 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix
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Referència: C.3 [N74‐N63] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.80 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N74‐N71] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 24.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 24.2 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.15 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix
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Referència: C.3 [N74‐N71] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.80 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N76‐N56] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 27.8 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 27.8 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.12 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix
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Referència: C.3 [N76‐N56] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.65 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N68‐N61] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix
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Referència: C.3 [N68‐N61] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.15 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.80 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: C.3 [N80‐N78] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Recomanació per a l'ample mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 31 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Recomanació per al cantell mínim de la biga de lligat:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.126).

Mínim: 31 cm
Calculat: 40 cm Compleix

Diàmetre mínim estreps: Mínim: 6 mm
Calculat: 8 mm Compleix

Separació mínima entre estreps:
      Article 69.4.1  (norma EHE‐08)

Mínim: 2.5 cm
Calculat: 29.2 cm Compleix

Separació mínima armadura longitudinal:
Article 69.4.1  (norma EHE‐08) Mínim: 2.5 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Llistats
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Referència: C.3 [N80‐N78] (Bigue de lligat) 
 ‐Dimensions: 40.0 cm x 40.0 cm 
 ‐Armadura superior: 2 Ø20 
 ‐Armadura inferior: 2 Ø20 
 ‐Estreps: 1xØ8c/30

Comprovació Valors Estat

Separació màxima estreps:
    ‐ Sense tallants:
      Article 44.2.3.4.1 (norma EHE‐08)

Màxim: 30 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Recomanació per a la separació màxima d'estreps en bigues comprimides per axials en
combinacions sísmiques (1) No procedeix
(1)
 Al no ser necessària l'armadura longitudinal en compressió, no s'aplica el requisit de separació d'estreps en
barres comprimides.

Separació màxima armadura longitudinal:
Article 42.3.1  (norma EHE‐08) Màxim: 30 cm

    ‐ Armadura superior: Calculat: 24.4 cm Compleix

    ‐ Armadura inferior: Calculat: 24.4 cm Compleix

Armadura mínima per quantia mecànica d'esforços axials:
    ‐ Armadura total (Situacions accidentals sísmiques):
      Norma EHE‐08. Article  42.3.4

Mínim: 8.2 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de compressió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Armadura necessària per càlcul per l'axial de tracció:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:
      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.15 (pàg.125).

Mínim: 0.11 cm²
Calculat: 12.56 cm² Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors origen:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres superiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 35 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 28 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 35 cm Compleix

Longitud d'ancoratge barres inferiors extrem:
L'ancoratge es realitza a partir de l'eix dels pilars Calculat: 27 cm

    ‐ Situacions persistents: Mínim: 20 cm Compleix

    ‐ Situacions accidentals sísmiques: Mínim: 27 cm Compleix

Comprovació d'armadura necessària per càlcul a flexió:
    ‐ Situacions accidentals sísmiques:

Moment flector: 0.00 kN∙m
Axial: ±   0.58 kN Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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Autor: Sergio López i Rey 
Càlcul estructural                                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRETGES 



Dades de l'obra
Separació entre pòrtics: 6.00 m.
Amb tancament en coberta
    - Pes del tancament: 0.17 kN/m²
    - Sobrecàrrega del tancament: 0.00 kN/m²
Amb tancament en laterals
    - Pes del tancament: 0.11 kN/m²
 
Normes i combinacions

Perfils conformats CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Perfils laminats CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Desplaçaments Accions característiques

 
Dades de vent
 
Normativa: CTE DB SE-AE (Espanya)
 
Zona eòlica: C
Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal
Període de servei (anys): 50
Profunditat nau industrial: 72.00
Sense buits.
    1 - V(0°) H1: Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior
    2 - V(0°) H2: Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior
    3 - V(90°) H1: Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior
    4 - V(180°) H1: Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior
    5 - V(180°) H2: Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior
    6 - V(270°) H1: Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior
 
Dades de neu
 
Normativa: CTE DB-SE AE (Espanya)
 
Zona de clima invernal: 2
Altitud topogràfica: 190.00 m
Coberta sense ressalts
Exposició al vent: Normal
 
Hipòtesis aplicades:
    1 - N(EI): Neu (estat inicial)
    2 - N(R) 1: Neu (redistribució) 1
    3 - N(R) 2: Neu (redistribució) 2
 
Acers en perfils

Tipus d'acer Acer Lim. elàstic
MPa

Mòdul d'elasticitat
GPa

Acers Laminats  S275 275 210

 
 

Llistat de pòrtics
Nom de l'Obra: C:\Users\Sergi\Documents\TFC\Càlculs\Metall 3D\TFG.gp3 Data:14/04/12
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Dades de pòrtics
Pòrtic Tipus exterior Geometria Tipus interior

1 Dues aigües Llum esquerra: 15.00 m.
Llum dreta: 15.00 m.
Ràfec esquerre: 9.00 m.
Ràfec dret: 9.00 m.
Alçada carener: 11.00 m.

Pòrtic rígid

Càrregues en barres
Pòrtic 1

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 0.75 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 3.41 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 0.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 0.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 0.75 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 0.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 0.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 3.41 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 0.90 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 4.34 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 1.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.37 (R) 3.44 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.37/1.00 (R) 3.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 1.60 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 1.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 1.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 1.67 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 0.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 0.90 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 1.60 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 1.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 1.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.37 (R) 3.44 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.37/1.00 (R) 3.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 4.34 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 1.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 1.67 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 0.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pòrtic 2

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 5.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)

Llistat de pòrtics
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Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 5.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 7.36 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.37 (R) 4.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.37/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.37 (R) 4.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.37/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 7.36 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pòrtic 3

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Llistat de pòrtics
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Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pòrtic 4

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.57 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.57 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pòrtic 5

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 3.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 3.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pòrtic 6, Pòrtic 7, Pòrtic 8

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Llistat de pòrtics
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Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pòrtic 9

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 3.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 3.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Llistat de pòrtics
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Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pòrtic 10

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.57 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.57 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pòrtic 11

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Llistat de pòrtics
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Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.66 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 6.39 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.55 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pòrtic 12

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 5.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 1.50 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.93 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.91 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 5.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 7.36 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.37 (R) 4.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.37/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 1.79 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 3.19 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.65 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 2.59 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 3.35 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 7.36 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 3.04 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.30 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.37 (R) 4.25 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.37/1.00 (R) 4.17 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 2.94 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)

Pòrtic 13

Barra Hipòtesi Tipus Posició Valor Orientació
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 0.75 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 0.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 0.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 3.41 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Càrrega permanent Faixa 1.00/9.00 m 0.75 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 0.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 0.96 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 1.46 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 2.09 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Pilar Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.11/1.00 (R) 3.41 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)

Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 0.90 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 4.34 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 1.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 1.67 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 1.60 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 1.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 1.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.37 (R) 3.44 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.37/1.00 (R) 3.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 0.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Càrrega permanent Uniforme --- 0.90 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 1.60 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 0.32 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.85 (R) 1.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 0°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.85/1.00 (R) 1.29 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 90°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Uniforme --- 1.67 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 4.34 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 1.52 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.15 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 180°, pressió exterior tipus 2 sense acció en l'interior Faixa 0.15/1.00 (R) 0.15 kN/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.00/0.37 (R) 3.44 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Vent a 270°, pressió exterior tipus 1 sense acció en l'interior Faixa 0.37/1.00 (R) 3.06 kN/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Coberta Neu (estat inicial) Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 1 Uniforme --- 1.47 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Coberta Neu (redistribució) 2 Uniforme --- 0.74 kN/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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     Descripció de les abreviatures:
          R   : Posició relativa a la longitud de la barra.
          EG  : Eixos de la càrrega coincidents amb els globals de l'estructura.
          EXB : Eixos de la càrrega al plànol de definició de la mateixa i amb l'eix X coincident amb la barra.

Dades de corretges de coberta
Descripció de corretges Paràmetres de càlcul
Tipus de perfil: IPE 160 Límit fletxa: L / 250
Separació: 1.20 m Nombre de trams: Dos trams

Tipus d'Acer: S275 Tipus de fixació: Coberta no
col·laborant

Comprovació de resistència

Comprovació de resistència
El perfil sel.leccionat compleix totes les comprovacions.
Aprofitament: 98.78 %

Barra pèssima en coberta
Perfil: IPE 160
Material:  S275 

Y

Z

Nusos
Longitud

(m)

Característiques mecàniques

Inicial Final Àrea
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
0.595, 72.000, 9.079 0.595, 66.000, 9.079 6.000 20.10 869.30 68.31 3.60
Notes:

(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torcio uniforme

Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.

 1.00 1.00 1.00 1.00
LK 6.000 6.000 6.000 6.000
Cm 1.000 1.000 1.492 1.492
C1 - 1.000

Notació:
: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític

Barra
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A)

Estat
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

pèssima en coberta N.P.(1) x: 1 m
w  w,màx

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 6 m
 = 96.3

x: 6 m
 = 2.5

x: 6 m
 = 6.7

x: 6 m
 = 0.1

x: 1 m
 < 0.1

x: 1 m
 < 0.1

x: 6 m
 = 98.8

x: 1 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 39.5

x: 6 m
 = 8.0

x: 6 m
 = 0.1

COMPLEIX
 = 98.8

Notació:
: Limitació d'esveltesa
w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida
Nt: Resistència a tracció
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats
Mt: Resistència a torsió
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats
x: Distància a l'origen de la barra
: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axil de compressió ni de tracció.
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.

Limitació d'esveltesa (CTE DB SE-A, Articles 6.3.1 i 6.3.2.1 - Taula 6.3)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axil de compressió ni de tracció.
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Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en:
Eurocodi 3 EN 1993-1-5: 2006, Article 8)

S'ha de satisfer:

 

 29.04  250.58
 

On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 145.20 mm
tw: Altura de l'ànima.  tw : 5.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 7.26 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 6.07 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 210000 MPa
fyf: Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida.  fyf : 275.0 MPa
Essent:

yf yf f

Resistència a tracció (CTE DB SE-A, Article 6.2.3)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.

Resistència a compressió (CTE DB SE-A, Article 6.2.5)
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.

Resistència a flexió eix Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.6)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.273
 

 

  : 0.963
 

Per flexió possitiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeïx en el nus 0.595, 66.000,
9.079, per a la combinació d'accions 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.

MEd
+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd

+ : 8.86 kN·m
Per flexió negativa:

MEd
-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd

- : 0.00 kN·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:

pl,y ydW f c,RdM  Mc,Rd : 32.45 kN·m

On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
d'una secció a flexió simple.

 Classe : 1
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Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

 Wpl,y : 123.90 cm³
 

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05

Resistència a vinclament lateral: (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.2)
El moment flector resistent de càlcul Mb,Rd ve donat per:

LT pl,y ydW f   b,RdM  Mb,Rd : 9.21 kN·m

On:
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

 Wpl,y : 123.90 cm³
 

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M1fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M1: Coeficient parcial de seguretat del material.  M1 : 1.05

LT: Factor de reducció per vinclament lateral.

22
LTLT LT

1 1 
    

LT
 LT : 0.28

Essent:

  2
LT LTLT0.5 1 0.2            LT  LT : 2.20

LT: Coeficient d'imperfecció elàstica.  LT : 0.21

pl,y y

cr

W f
M


LT  LT : 1.75

Mcr: Moment crític elàstic de vinclament lateral.  Mcr : 11.10 kN·m
El moment crític elàstic de vinclament lateral Mcr es determina segons la teoria
de l'elasticitat

2 2
LTv LTwM M crM

Essent:
MLTv: Component que representa la resistència per torsió uniforme
de la barra.

1 t z
c

C G I E I
L


     LTvM  MLTv : 10.71 kN·m

MLTw: Component que representa la resistència per torsió no
uniforme de la barra.

2
2

el,y 1 f,z2
c

EW C i
L

 
   LTwM  MLTw : 2.92 kN·m

Essent:
Wel,y: Mòdul resistent elàstic de la secció bruta, obtingut
per a la fibra més comprimida

 Wel,y : 108.66 cm³
 

Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Z.  Iz : 68.31 cm4
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It: Moment d'inèrcia a torcio uniforme.  It : 3.60 cm4
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 210000 MPa
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 81000 MPa
Lc

+: Longitud efectiva de vinclament lateral de l'ala
superior.  Lc

+ : 6.000 m
Lc

-: Longitud efectiva de vinclament lateral de l'ala
inferior.  Lc

- : 6.000 m
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la
forma de la llei de moments flectors sobre la barra.

 C1 : 1.00
 

if,z: Radi de gir, respecte a l'eix de menor inèrcia de la
secció, del suport format per l'ala comprimida i la tercera
part de la zona comprimida de l'ànima adjacent a l'ala
comprimida.

 if,z
+ : 2.16 cm

 if,z
- : 2.16 cm

Resistència a flexió eix Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.6)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.025
 

Per flexió possitiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeïx en el nus 0.595, 66.000,
9.079, per a la combinació d'accions 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.

MEd
+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd

+ : 0.17 kN·m
Per flexió negativa:

MEd
-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd

- : 0.00 kN·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:

pl,z ydW f c,RdM  Mc,Rd : 6.84 kN·m

On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans d'una
secció a flexió simple.

 Classe : 1
 

Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

 Wpl,z : 26.10 cm³
 

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05
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Resistència a tall Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.4)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.067
 

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeïx en el nus 0.595, 66.000, 9.079,
per a la combinació d'accions 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 8.12 kN

L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:

  yd
V

f
A

3c,RdV  Vc,Rd : 120.97 kN

On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 8.00 cm²

wh t VA

Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 160.00 mm
tw: Altura de l'ànima.  tw : 5.00 mm

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05

Abonyegament per tallant de l'alma: (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.4)
Encara que no s'han disposat rigiditzadors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:

 29.04  64.71  

On:
w: Esveltesa de l'ànima.  w : 29.04

w

d
t

w

màx: Esveltesa màxima.  màx : 64.71
70  max

: Factor de reducció.   : 0.92

 ref

y

f
f



Essent:
fref: Límit elàstic de referència.  fref : 235.0 MPa
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
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Resistència a tall Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.4)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.001
 

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeïx en el nus 0.595, 66.000, 9.079,
per a la combinació d'accions 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.14 kN

L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:

  yd
V

f
A

3c,RdV  Vc,Rd : 194.15 kN

On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 12.84 cm²

wA d t  VA

Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 20.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 145.20 mm
tw: Altura de l'ànima.  tw : 5.00 mm

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05

Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de càlcul a
tallant Vc,Rd.

 0.322  6.166  

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 1.000 m del nus 0.595, 72.000, 9.079, per a la combinació d'accions
0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 3.16 kN

Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 120.97 kN
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de càlcul a
tallant Vc,Rd.

 0.005  9.896  

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 1.000 m del nus 0.595, 72.000, 9.079, per a la combinació d'accions
0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.05 kN

Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 194.15 kN

Resistència a flexió i axial combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.298
 

 

  : 0.978
 

 

  : 0.988
 

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus 0.595,
66.000, 9.079, per a la combinació d'accions 0.80*G1 + 0.80*G2 +
1.50*V(0°) H1.

On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 0.00 kN
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els
eixos I i Z, respectivament.

 My,Ed
+ : 8.86 kN·m

 Mz,Ed
+ : 0.17 kN·m

Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per
a axil i flexió simple.

 Classe : 1
 

Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 526.43 kN
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.

 Mpl,Rd,y : 32.45 kN·m
 Mpl,Rd,z : 6.84 kN·m

Resistència a vinclament: (CTE DB SE-A, Article 6.3.4.2)
A: Àrea de la secció bruta.  A : 20.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra comprimida,
al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

 Wpl,y : 123.90 cm³
 Wpl,z : 26.10 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M1fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M1: Coeficient parcial de seguretat del material.  M1 : 1.05
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ky, kz, ky,LT: Coeficients d'interacció.

  c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
    

 yk  ky : 1.00

  c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
     

 zk  kz : 1.00

z c,Ed

m,LT z c,Rd

N0.11
C 0.25 N

 
  

  y,LTk  ky,LT : 1.00

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
 Cm,LT : 1.49

y, z: Coeficients de reducció per vinclament, al voltant dels ejes Y i Z,
respectivament.

 y : 0.63
 z : 0.07

LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral.  LT : 0.28
y, z: Esvelteses reduïdes amb valors no més grans que 1.00, amb
relació als eixos Y i Z, respectivament.

 y : 1.05
 z : 3.75

y, z: Factors dependents de la classe de la secció.  y : 0.60
 z : 0.60

Resistència a flexió, axial i tallant combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot ignorar
l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç tallant
sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de l'esforç tallant
resistent de càlcul Vc,Rd.

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 1.000 m del nus 0.595, 72.000, 9.079, per a la combinació d'accions
0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.

 0.005  8.793  

On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 0.05 kN
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 172.52 kN
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Resistència a torsió (CTE DB SE-A, Article 6.2.7)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.395
 

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeïx en el nus 0.595, 72.000, 9.079,
per a la combinació d'accions 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.

MT,Ed: Moment torsor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.29 kN·m

El moment torsor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:

  T yd
1 W f
3T,RdM  MT,Rd : 0.74 kN·m

On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 4.86 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05

Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.080
 

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus 0.595, 66.000,
9.079, per a la combinació d'accions 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 8.12 kN

MT,Ed: Moment torsor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.28 kN·m
L'esforç tallant resistent de càlcul reduït Vpl,T,Rd ve donat per:

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 101.08 kN

On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 120.97 kN
T,Ed: Tensions tangencials per torsió  T,Ed : 57.1 MPa

 T,Ed

t

M
W

T,Ed

Essent:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 4.86 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05
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Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.001
 

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus 0.595, 66.000,
9.079, per a la combinació d'accions 0.80*G1 + 0.80*G2 + 1.50*V(0°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.14 kN

MT,Ed: Moment torsor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.28 kN·m
L'esforç tallant resistent de càlcul reduït Vpl,T,Rd ve donat per:

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 162.23 kN

On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 194.15 kN
T,Ed: Tensions tangencials per torsió  T,Ed : 57.1 MPa

 T,Ed

t

M
W

T,Ed

Essent:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 4.86 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05
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Comprovació de fletxa

Comprovació de fletxa
El perfil sel.leccionat compleix totes les comprovacions.
Percentatge d'aprofitament:
                - Fletxa: 30.16 %

Coordenades del nus inicial: 0.595, 72.000, 9.079
Coordenades del nus final: 0.595, 66.000, 9.079
L'aprofitament pèssim es produeix per a la combinació d'hipòtesi 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*N(EI) +
1.00*V(0°) H1 a una distància 3.000 m de l'origen en el primer tram de la corretja.
(Iy = 869 cm4) (Iz = 68 cm4)

Dades de corretges laterals
Descripció de corretges Paràmetres de càlcul
Tipus de perfil: IPE 160 Límit fletxa: L / 250
Separació: 1.10 m Nombre de trams: Dos trams

Tipus d'Acer: S275 Tipus de fixació: Coberta no
col·laborant

Comprovació de resistència

Comprovació de resistència
El perfil sel.leccionat compleix totes les comprovacions.
Aprofitament: 99.50 %

Barra pèssima en lateral
Perfil: IPE 160
Material:  S275 

Y

Z

Nusos
Longitud

(m)

Característiques mecàniques

Inicial Final Àrea
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
0.000, 12.000, 0.550 0.000, 6.000, 0.550 6.000 20.10 869.30 68.31 3.60
Notes:

(1) Inèrcia respecte l'eix indicat
(2) Moment d'inèrcia a torcio uniforme

Vinclament Vinclament lateral
Pla XY Pla XZ Ala sup. Ala inf.

 1.00 1.00 1.00 1.00
LK 6.000 6.000 6.000 6.000
Cm 1.000 1.000 1.492 1.492
C1 - 1.000

Notació:
: Coeficient de vinclament
LK: Longitud de vinclament (m)
Cm: Coeficient de moments
C1: Factor de modificació per al moment crític

Barra
COMPROVACIONS (CTE DB SE-A)

Estat
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY

pèssima en lateral N.P.(1) x: 1 m
w  w,màx

NEd = 0.00
N.P.(2)

NEd = 0.00
N.P.(3)

x: 6 m
 = 75.0

x: 6 m
 = 24.5

x: 6 m
 = 4.1

x: 6 m
 = 0.7

x: 1 m
 < 0.1

x: 1 m
 < 0.1

x: 6 m
 = 99.5

x: 1 m
 < 0.1

x: 0 m
 = 26.8

x: 6 m
 = 4.7

x: 6 m
 = 0.8

COMPLEIX
 = 99.5

Notació:
: Limitació d'esveltesa
w: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida
Nt: Resistència a tracció
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats
Mt: Resistència a torsió
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats
x: Distància a l'origen de la barra
: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix

Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axil de compressió ni de tracció.
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.
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Limitació d'esveltesa (CTE DB SE-A, Articles 6.3.1 i 6.3.2.1 - Taula 6.3)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axil de compressió ni de tracció.

Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida (Criteri de CYPE Ingenieros, basat en:
Eurocodi 3 EN 1993-1-5: 2006, Article 8)

S'ha de satisfer:

 

 29.04  250.58
 

On:
hw: Altura de l'ànima.  hw : 145.20 mm
tw: Altura de l'ànima.  tw : 5.00 mm
Aw: Àrea de l'ànima.  Aw : 7.26 cm²
Afc,ef: Àrea reduïda de l'ala comprimida.  Afc,ef : 6.07 cm²
k: Coeficient que depèn de la classe de la secció.  k : 0.30
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 210000 MPa
fyf: Límit elàstic de l'acer de l'ala comprimida.  fyf : 275.0 MPa
Essent:

yf yf f

Resistència a tracció (CTE DB SE-A, Article 6.2.3)
La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.

Resistència a compressió (CTE DB SE-A, Article 6.2.5)
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.

Resistència a flexió eix Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.6)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.213
 

 

  : 0.750
 

Per flexió possitiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeïx en el nus 0.000, 6.000,
0.550, per a la combinació d'accions 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(270°) H1.

MEd
+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd

+ : 6.90 kN·m
Per flexió negativa:

MEd
-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd

- : 0.00 kN·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:

pl,y ydW f c,RdM  Mc,Rd : 32.45 kN·m

On:
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Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans
d'una secció a flexió simple.

 Classe : 1
 

Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

 Wpl,y : 123.90 cm³
 

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05

Resistència a vinclament lateral: (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.2)
El moment flector resistent de càlcul Mb,Rd ve donat per:

LT pl,y ydW f   b,RdM  Mb,Rd : 9.21 kN·m

On:
Wpl,y: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

 Wpl,y : 123.90 cm³
 

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M1fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M1: Coeficient parcial de seguretat del material.  M1 : 1.05

LT: Factor de reducció per vinclament lateral.

22
LTLT LT

1 1 
    

LT
 LT : 0.28

Essent:

  2
LT LTLT0.5 1 0.2            LT  LT : 2.20

LT: Coeficient d'imperfecció elàstica.  LT : 0.21

pl,y y

cr

W f
M


LT  LT : 1.75

Mcr: Moment crític elàstic de vinclament lateral.  Mcr : 11.10 kN·m
El moment crític elàstic de vinclament lateral Mcr es determina segons la teoria
de l'elasticitat

2 2
LTv LTwM M crM

Essent:
MLTv: Component que representa la resistència per torsió uniforme
de la barra.

1 t z
c

C G I E I
L


     LTvM  MLTv : 10.71 kN·m

MLTw: Component que representa la resistència per torsió no
uniforme de la barra.

2
2

el,y 1 f,z2
c

EW C i
L

 
   LTwM  MLTw : 2.92 kN·m

Essent:
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Wel,y: Mòdul resistent elàstic de la secció bruta, obtingut
per a la fibra més comprimida

 Wel,y : 108.66 cm³
 

Iz: Moment d'inèrcia de la secció bruta, respecte l'eix Z.  Iz : 68.31 cm4
It: Moment d'inèrcia a torcio uniforme.  It : 3.60 cm4
E: Mòdul d'elasticitat.  E : 210000 MPa
G: Mòdul d'elasticitat transversal.  G : 81000 MPa
Lc

+: Longitud efectiva de vinclament lateral de l'ala
superior.  Lc

+ : 6.000 m
Lc

-: Longitud efectiva de vinclament lateral de l'ala
inferior.  Lc

- : 6.000 m
C1: Factor que depèn de les condicions de suport i de la
forma de la llei de moments flectors sobre la barra.

 C1 : 1.00
 

if,z: Radi de gir, respecte a l'eix de menor inèrcia de la
secció, del suport format per l'ala comprimida i la tercera
part de la zona comprimida de l'ànima adjacent a l'ala
comprimida.

 if,z
+ : 2.16 cm

 if,z
- : 2.16 cm

Resistència a flexió eix Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.6)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.245
 

Per flexió possitiva:
L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeïx en el nus 0.000, 6.000, 0.550,
per a la combinació d'accions 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(270°) H1.

MEd
+: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd

+ : 1.68 kN·m
Per flexió negativa:

MEd
-: Moment flector sol·licitant de càlcul pèssim.  MEd

- : 0.00 kN·m
El moment flector resistent de càlcul Mc,Rd ve donat per:

pl,z ydW f c,RdM  Mc,Rd : 6.84 kN·m

On:
Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels elements plans d'una
secció a flexió simple.

 Classe : 1
 

Wpl,z: Mòdul resistent plàstic corresponent a la fibra amb major
tensió, per a les seccions de classe 1 i 2.

 Wpl,z : 26.10 cm³
 

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05
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Resistència a tall Z (CTE DB SE-A, Article 6.2.4)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.041
 

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeïx en el nus 0.000, 6.000, 0.550,
per a la combinació d'accions 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(270°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.00 kN

L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:

  yd
V

f
A

3c,RdV  Vc,Rd : 120.97 kN

On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 8.00 cm²

wh t VA

Essent:
h: Cantell de la secció.  h : 160.00 mm
tw: Altura de l'ànima.  tw : 5.00 mm

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05

Abonyegament per tallant de l'alma: (CTE DB SE-A, Article 6.3.3.4)
Encara que no s'han disposat rigiditzadors transversals, no és necessari
comprovar la resistència a l'abonyegament de l'ànima, ja que es complix:

 29.04  64.71  

On:
w: Esveltesa de l'ànima.  w : 29.04

w

d
t

w

màx: Esveltesa màxima.  màx : 64.71
70  max

: Factor de reducció.   : 0.92

 ref

y

f
f



Essent:
fref: Límit elàstic de referència.  fref : 235.0 MPa
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
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Resistència a tall Y (CTE DB SE-A, Article 6.2.4)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.007
 

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeïx en el nus 0.000, 6.000, 0.550,
per a la combinació d'accions 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(270°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 1.40 kN

L'esforç tallant resistent de càlcul Vc,Rd ve donat per:

  yd
V

f
A

3c,RdV  Vc,Rd : 194.15 kN

On:
Av: Àrea transversal a tallant.  Av : 12.84 cm²

wA d t  VA

Essent:
A: Àrea de la secció bruta.  A : 20.10 cm²
d: Alçada de l'ànima.  d : 145.20 mm
tw: Altura de l'ànima.  tw : 5.00 mm

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05

Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de càlcul a
tallant Vc,Rd.

 0.144  6.166  

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 1.000 m del nus 0.000, 12.000, 0.550, per a la combinació d'accions
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(270°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 1.41 kN

Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 120.97 kN
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Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No és necessari reduir la resistència de càlcul a flexió, ja que l'esforç tallant
sol·licitant de càlcul pèssim VEd no és superior al 50% de la resistència de càlcul a
tallant Vc,Rd.

 0.047  9.896  

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 1.000 m del nus 0.000, 12.000, 0.550, per a la combinació d'accions
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(270°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 0.47 kN

Vc,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd : 194.15 kN

Resistència a flexió i axial combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.458
 

 

  : 0.897
 

 

  : 0.995
 

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus 0.000,
6.000, 0.550, per a la combinació d'accions 1.35*G1 + 1.35*G2 +
1.50*V(270°) H1.

On:
Nc,Ed: Axial de compressió sol·licitant de càlcul pèssim.  Nc,Ed : 0.00 kN
My,Ed, Mz,Ed: Moments flectors sol·licitants de càlcul pèssims, segons els
eixos I i Z, respectivament.

 My,Ed
+ : 6.90 kN·m

 Mz,Ed
+ : 1.68 kN·m

Classe: Classe de la secció, segons la capacitat de deformació i de
desenvolupament de la resistència plàstica dels seus elements plans, per
a axil i flexió simple.

 Classe : 1
 

Npl,Rd: Resistència a compressió de la secció bruta.  Npl,Rd : 526.43 kN
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistència a flexió de la secció bruta en condicions
plàstiques, respecte als eixos Y i Z, respectivament.

 Mpl,Rd,y : 32.45 kN·m
 Mpl,Rd,z : 6.84 kN·m

Resistència a vinclament: (CTE DB SE-A, Article 6.3.4.2)
A: Àrea de la secció bruta.  A : 20.10 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Mòduls resistents plàstics corresponents a la fibra comprimida,
al voltant dels eixos Y i Z, respectivament.

 Wpl,y : 123.90 cm³
 Wpl,z : 26.10 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M1fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M1: Coeficient parcial de seguretat del material.  M1 : 1.05
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ky, kz, ky,LT: Coeficients d'interacció.

  c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
    

 yk  ky : 1.00

  c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
     

 zk  kz : 1.00

z c,Ed

m,LT z c,Rd

N0.11
C 0.25 N

 
  

  y,LTk  ky,LT : 1.00

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factors de moment flector uniforme equivalent.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
 Cm,LT : 1.49

y, z: Coeficients de reducció per vinclament, al voltant dels ejes Y i Z,
respectivament.

 y : 0.63
 z : 0.07

LT: Coeficient de reducció per vinclament lateral.  LT : 0.28
y, z: Esvelteses reduïdes amb valors no més grans que 1.00, amb
relació als eixos Y i Z, respectivament.

 y : 1.05
 z : 3.75

y, z: Factors dependents de la classe de la secció.  y : 0.60
 z : 0.60

Resistència a flexió, axial i tallant combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

No cal reduir les resistències de càlcul a flexió i a axial, ja que es pot ignorar
l'efecte d'abonyegament per esforç tallant i, a més a més, el esforç tallant
sol·licitador de càlcul pèssim VEd és més petit o igual que el 50% de l'esforç tallant
resistent de càlcul Vc,Rd.

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en un punt situat a una
distància de 1.000 m del nus 0.000, 12.000, 0.550, per a la combinació d'accions
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(270°) H1.

 0.047  9.162  

On:
VEd,y: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd,y : 0.47 kN
Vc,Rd,y: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vc,Rd,y : 179.76 kN
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Resistència a torsió (CTE DB SE-A, Article 6.2.7)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.268
 

L'esforç sol·licitant de càlcul pèssim es produeïx en el nus 0.000, 12.000, 0.550,
per a la combinació d'accions 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(270°) H1.

MT,Ed: Moment torsor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.20 kN·m

El moment torsor resistent de càlcul MT,Rd ve donat per:

  T yd
1 W f
3T,RdM  MT,Rd : 0.74 kN·m

On:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 4.86 cm³
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05

Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.047
 

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus 0.000, 6.000,
0.550, per a la combinació d'accions 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(270°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 5.00 kN

MT,Ed: Moment torsor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.20 kN·m
L'esforç tallant resistent de càlcul reduït Vpl,T,Rd ve donat per:

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 107.24 kN

On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 120.97 kN
T,Ed: Tensions tangencials per torsió  T,Ed : 40.5 MPa

 T,Ed

t

M
W

T,Ed

Essent:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 4.86 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05
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Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats (CTE DB SE-A, Article 6.2.8)

S'ha de satisfer:

 

  : 0.008
 

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen en el nus 0.000, 6.000,
0.550, per a la combinació d'accions 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*V(270°) H1.

VEd: Esforç tallant sol·licitant de càlcul pèssim.  VEd : 1.40 kN

MT,Ed: Moment torsor sol·licitant de càlcul pèssim.  MT,Ed : 0.20 kN·m
L'esforç tallant resistent de càlcul reduït Vpl,T,Rd ve donat per:

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 172.11 kN

On:
Vpl,Rd: Esforç tallant resistent de càlcul.  Vpl,Rd : 194.15 kN
T,Ed: Tensions tangencials per torsió  T,Ed : 40.5 MPa

 T,Ed

t

M
W

T,Ed

Essent:
WT: Mòdul de resistència a torsió.  WT : 4.86 cm³

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 261.9 MPa

 y M0fydf

Essent:
fy: Límit elàstic. (CTE DB SE-A, Taula 4.1)  fy : 275.0 MPa
M0: Coeficient parcial de seguretat del material.  M0 : 1.05
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Comprovació de fletxa

Comprovació de fletxa
El perfil sel.leccionat compleix totes les comprovacions.
Percentatge d'aprofitament:
                - Fletxa: 58.79 %

Coordenades del nus inicial: 0.000, 6.000, 0.550
Coordenades del nus final: 0.000, 0.000, 0.550
L'aprofitament pèssim es produeix per a la combinació d'hipòtesi 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*V(270°) H1 a
una distància 3.000 m de l'origen en el segon tram de la corretja.
(Iy = 869 cm4) (Iz = 68 cm4)

Amidament de corretges
Tipus de corretges Nº de corretges Pes lineal kg/m Pes superficial kN/m²

Corretges de coberta 28 441.80 0.14
Corretges laterals 16 252.46 0.08

Llistat de pòrtics
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ANNEX NÚM. 5 

PAVIMENT I SISTEMA ENVOLUPANT 
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1. INTRODUCCIÓ 

En tota edificació, sigui quin sigui el seu ús (residencial, administratiu, industrial, etc.), 
és de vital importància la disposició d’un sistema envolupant que garanteixi el seu aïllament 
tèrmic i acústic, tant per aconseguir l’adequat confort a l’interior com per evitar la 
contaminació acústica a l’exterior deguda a l’activitat del seu interior. 

Així, aquest annex pretén recollir els tancaments de la nau, que han de garantir el 
correcte funcionament de la mateixa. A més, s’inclou el dimensionament de la solera que ha 
de permetre la circulació de vehicles per la superfície de la parcel·la i l’emmagatzematge de 
material. 

 

2. PAVIMENTS 

2.1 Solera 

2.1.1 Descripció 

La solera ha d’abastar tot l’espai de la parcel·la destinat a l’activitat 
empresarial. S’exclou, per tant, la zona lliure d’edificació (enjardinada). 

Es planteja la construcció d’una solera de formigó armat HAF-30 reforçat amb 
fibres d’acer. Es tracta d’una solera amb juntes de construcció cada 12 m, tant en 
sentit longitudinal com sentit transversal. Les diferents lloses es connectaran amb 
passadors d’acer llis de 500 mm de longitud i 40 mm de diàmetre. 

La solera serà uniforme per a tota la parcel·la, tindrà un espessor de 200 mm i 
estarà situada sobre una capa de reblert tot-u de 150 mm d’espessor i una làmina de 
poliolefines que ajudarà a disminuir la fricció entre el formigó i la capa de tot-u. 

 
2.1.2 Fórmules generals 

Radi de rigidesa relativa 

l = �
Ecmh3

12
·

1
(1 − υ2) · k

�
0,25

 

on 

𝐸𝑐𝑚: mòdul de deformació del formigó 

ℎ: espessor de la llosa 

𝜐: coeficient de Poisson 

𝑘: mòdul de reacció de la subbase 
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Capacitat de moment negatiu 

Mn =
fct,k,�l

γc
· �

h2

6
� 

on 

𝑓𝑐𝑡,𝑘,𝑓𝑙: resistència característica a flexotracció 

 

Capacitat de moment positiu 

Mp =
fct,k,�l

γc
· Re,3 · �

h2

6
� 

on 

𝑅𝑒,3: coeficient d’equivalència de flexotracció 

 

2.1.2.1 Càrregues puntuals i dinàmiques 

Equacions de disseny per a càrregues internes 

Per a 𝑎/𝑙 = 0 Per a 𝑎/𝑙 = 0,2 

Pu = 2π · �Mp + Mn� Pu = 4π ·
Mp + Mn

1 − a
3l

 

on 

𝑎: radi equivalent de contacte amb el sòl 
 

Equacions de disseny per a càrregues de vora 

Per a 𝑎/𝑙 = 0 Per a 𝑎/𝑙 = 0,2 

Pu =
π · �Mp + Mn�

2
+ 2Mn Pu =

π · �Mp + Mn� + 4Mn

1 − 2a
3l

 

 

Equacions de disseny per a càrregues de cantonada 

Per a 𝑎/𝑙 = 0 Per a 𝑎/𝑙 = 0,2 

Pu = 2Mn Pu =
4Mn

1 − a
l
 

 

Equacions de disseny per a la cara carregada (punxonament) 

vp =
Pd

u0d
 vmàx = 0,5k2fcd 
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on 

𝑢0: longitud del perímetre de la cara carregada 

𝑑: espessor efectiu de la llosa 
 

Equacions de disseny per al perímetre crític (punxonament) 

vp = �0,035k1
3
2� fck

1
2� + 0,12Re,3fct,k,�l�u1d 

on 

𝑢1: longitud del perímetre a una distància 2d de la cara carregada 
 

2.1.2.2 Càrregues lineals 

λ = �
3k

Ecmh3
�
0,25

 

 
Equacions de disseny 

Plin,n = 4λMn Plin,p = 4λMp 

 

2.1.2.3 Càrregues distribuïdes 

Equacions de disseny 

wn =
1

0,168
λ2Mn wp =

1
0,161

λ2Mp 

 

2.1.2.4 Transmissió de càrregues entre dovelles 

Capacitat tallant Capacitat de coixinet Capacitat flectora 

Psh = 0,6
fy
γs

Av Pbear = 0,5
fckbldd
γc

 Pbend =
2fyZp

xγs
 

on 

𝑓𝑦: límit elàstic característic de l’acer 

𝐴𝑣: àrea a tallant 

𝑓𝑐𝑘: resistència a compressió característica del formigó 

𝑏𝑙: llargada de coixinet efectiva 

𝑑𝑑: diàmetre dels passadors 

𝑍𝑝: mòdul de secció plàstica de la dovella 

𝑥: obertura de la junta 
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2.1.3 Dades generals 

Accions 

Càrrega d’emmagatzematge 45 kN 

Camions 35 kN 
Mur de compartició 10 kN m�  

Mur de façana 1,125 kN m�  

Maquinària 30 kN 

Càrregues de la zona administrativa 3 kN
m2�  

 

Materials 

fck 30 N
mm2�  

fct,k 2 N
mm2�  

fct,k,�l 4,1 N
mm2�  

Ecm 28,6 kN
mm2�  

Re,3 0,5 

k 0,05 N
mm2�  

υ 0,2 

fy 235 N
mm2�  

 

Coeficients de seguretat 

Formigó 1,5 

Acer 1,15 

Accions permanents 1,2 

Accions dinàmiques 1,6 

Accions variables 1,5 

 

Dimensions 

Base d’emmagatzematge 200 mm 

Separació entre bases d’emmagatzematge 350 mm 

Superfície de contacte de rodes de camions 220 x 100 mm 

Superfície de contacte de rodes de maquinària 150 x 50 mm 

Longitud dels passadors 500 mm 

Diàmetre dels passadors 40 mm 
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2.1.4 Dimensionament 

Taula A5.2.1.4.1 Dimensionament de càrregues puntuals i dinàmiques 

Tipus de càrrega 
Càrrega màxima resistida (kN) 

Valor de control (kN) 
Interna De vora De cantonada 

Puntual 
Emmagatzematge 415,2 212,4 108,9 108 

Camions 265,9 126,2 59,5 
52,5 

Dinàmica 
56 

Maquinària 224,3 104,7 48,6 48 

 

Taula A5.2.1.4.2 Dimensionament de càrregues puntuals (punxonament) 

Tipus de càrrega 
Càrrega màxima resistida (kN) 

Valor de control (kN) 
Cara carregada Perímetre crític 

Emmagatzematge 108 223,0 108 

Camions 52,5 160,5 52,5 

 

Taula A5.2.1.4.3 Dimensionament de càrregues lineals 

Tipus de càrrega 
Càrrega màxima resistida (kN/m) 

Valor de control (kN/m) 
Moment positiu Moment negatiu 

Paret 64,9 32,4 12 

Façana 64,9 32,4 1,35 

 

Taula A5.2.1.4.4 Dimensionament de càrregues distribuïdes 

Tipus de càrrega 
Càrrega màxima resistida (kN/m2) 

Valor de control (kN/m2) 
Moment positiu Moment negatiu 

Zona administrativa 86,9 45,3 4,5 

 

Taula A5.2.1.4.5 Dimensionament de càrregues distribuïdes 

Tipus de càrrega Psh (kN) Pbear (kN) Pbend (kN) Valor de control (kN) 

Paviment 138,7 128 6539,1 108 

 

Taula A5.2.1.4.6 Valors de deformació 

Tipus de càrrega 
Deformació (mm) 

Interna De vora De cantonada 

Emmagatzematge 0,36 1,26 2,27 

Camions 0,14 0,49 1,08 

Maquinària 0,12 0,42 0,97 

 
2.2 Vestidors i oficina 

Per qüestions estètiques i de funcionalitat, els vestidors situats a la planta baixa de la 
nau i l’oficina situada a l’altell disposaran d’un paviment sobre la base de formigó que formen 
la solera, a la planta baixa, i el forjat, a l’altell. 
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En aquest cas, s’ha escollit un paviment de terratzo llis de gra petit, de 40 x 40 cm, que 
es col·locarà a truc de maceta sobre la base de formigó. 

 

3. TANCAMENTS VERTICALS 

3.1 Façana 

La façana ha d’aïllar la nau de l’exterior en tres aspectes fonamentals: acústic, tèrmic i 
visual. En aquest cas, s’adoptarà una solució formada per: 

- Mur de blocs de formigó cel·lular: amb 15 cm d’espessor ocuparà els primers 1,5 
metres (inferiors) de manera que la façana presenti rigidesa suficient per fer 
front a possibles impactes 

- Panells sandvitx: amb un espessor de 80 mm i aïllament de poliuretà ocuparan la 
part superior de la façana 

Aquesta façana disposarà dels buits necessaris per instal·lar-hi les finestres, la porta 
d’accés principal, les portes de sortida d’emergència i les persianes per a la càrrega/descàrrega 
de material. 

 
3.2 Particions dels vestidors 

Les particions dels vestidors es faran mitjançant paret de maó calat de 14 cm de gruix, 
recolzada sobre la solera de formigó. 

La paret es revestirà per les dues cares. A la cara interior (vestidors) es farà servir un 
enrajolat de ceràmica esmaltada mat, col·locada amb adhesiu C1-T i rejuntat amb beurada 
CG1. A la cara exterior (zona de treball) es farà servir un arrebossat a bona vista remolinat i 
lliscat amb guix C6. 

 

4. COBERTA 

En el cas de la coberta, s’ha buscat una solució que pugui complir les funcions 
d’aïllament de l’edificació però, que a la vegada, permeti l’entrada de llum natural amb la 
intenció de reduir el consum energètic. 

Així, la coberta es resoldrà amb plaques de polièster reforçat de perfil grecat amb un 
gruix d’1,5 mm que s’instal·laran sobre les corretges de coberta formades per perfils IPE. 
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INSTAL·LACIONS: ABASTIMENT I 
SANEJAMENT D’AIGUA, IL·LUMINACIÓ I 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
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1. ABASTIMENT D’AIGUA 

1.1 Descripció de la instal·lació 

Es projecta una escomesa comuna per al consum sanitari i de jardineria, de DN50 
adequades al consum previst. L’escomesa es pren des de la xarxa existent, instal·lant-se el 
corresponent equip de mesura en armari homologat, segons especificacions de la companyia 
subministradora. 

Per al subministrament, es conduirà la xarxa des de l’armari d’escomesa fins el grup de 
pressió de fontaneria ubicat a la sala tècnica habilitada a l’efecte. 

Es disposen sistemes antiretorn per evitar la inversió del flux d’aigua, segons exigeix el 
DB-HS-4 del CTE. Els antiretorns es disposen combinats amb aixetes de buidat de tal forma que 
sempre sigui possible buidar qualsevol tram de la xarxa. 

Es disposen sistemes de reducció de pressió amb vàlvules limitadores de pressió per no 
sobrepassar la pressió màxima establerta al punt de consum. 

 

1.2 Hipòtesis de càlcul 

El dimensionament de les canonades es realitza a una velocitat sempre superior a 0,5 
m/s i inferior a 2 m/s, satisfent els factors de transport mínim que s’estableixen. 

Pressió mínima en aixetes: 100 kPa 

Pressió màxima en aixetes: 490 kPa 
 

1.3 Fórmules generals 

𝐻 = 𝑧 +
𝑃
𝛾

 𝛾 = 𝜌 · 𝑔 𝐻1 = 𝐻2 + ℎ𝑓 

on 
H = alçada piezomètrica (mca) 

z = cota (m) 

𝑃
𝛾

 = alçada de pressió (mca) 

𝛾 = pes específic del fluid 

𝜌 = densitat del fluid (kg/m3) 

g = acceleració de la gravetat (9,81 m/s2) 

hf = pèrdues d’alçada piezomètrica, energia (mca) 
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Canonades i vàlvules 

ℎ𝑓 =
109 · 8 · 𝑓 · 𝐿 · 𝜌
𝜋2 · 𝑔 · 𝐷5 · 1000

· 𝑄2 

𝑓 =
0,25

log10
2 � 𝜀

3,7 · 𝐷 + 5,74
𝑅𝑒0,9

�

 

𝑅𝑒 =
4 · 𝑄

𝜋 · 𝐷 · 𝜐
 

on 
f = factor de fricció en canonades (adimensional) 

L = longitud equivalent de la canonada o vàlvula (m) 

D = diàmetre de canonada (mm) 

Q = cabal simultani de pas (l/s) 

𝜀 = rugositat absoluta de la canonada (mm) 

Re = número de Reynolds (adimensional) 

𝜐 = viscositat cinemàtica del fluid (m2/s) 

𝜌 = densitat del fluid (kg/m3) 
 

Coeficients de simultaneïtat 

𝐾𝑎𝑝 =
1

√𝑛 − 1
· �1 +

𝐾 (%)
100

� 

𝐾𝑎𝑝 =
1

√𝑛 − 1
+ 𝛼 · (0,035 + 0,035 · log10(log10 𝑛)) 

on 
n = número d’aixetes 

K (%) = coeficient de majoració 

𝛼 = 1 ; Edifici d’oficines 
 

Comptadors 

ℎ𝑓𝑐 = 10 · �
𝑄

2 · 𝑄𝑛
�
2

 

on 
Q = cabal simultani o de pas (l/s) 

Qn = cabal nominal del comptador (l/s) 
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1.4 Dades generals 

Densitat: 1000 kg/m3 

Viscositat cinemàtica freda: 0,00000101 m2/s 

Viscositat cinemàtica calenta: 0,000000478 m2/s 
 

1.5 Criteris de dimensionament 

Es compliran totes les condicions establertes a la secció HS-4 del CTE pel dimensionat 
de les instal·lacions pel que fa a: 

- Cabal instantani mínim d’aigua per a cada tipus d’aixeta 
- Dimensionat de l’armari de l’arqueta pel comptador general 
- Diàmetres mínims de les derivacions a sales humides i ramals d’enllaç 
- Diàmetres mínims de les canonades d’alimentació 
- Diàmetre nominal de les canonades de recirculació 
- Diàmetre nominal de reductors de pressió 

Es compliran els espessors d’aïllament de les conduccions dimensionats d’acord a 
l’indicat al RITE i les seves Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

1.6 Protecció contra la condensació 

Es projecten totes les canonades protegides contra la formació de condensacions. 

 

2. SANEJAMENT D’AIGUA 

2.1 Descripció de la instal·lació 

La xarxa de clavegueram pública és única pel que es projecta un sistema de 
sanejament conjunt, canalitzant les aigües residuals i pluvials pel mateix col·lector fins el pou 
general de l’edifici. 

Des del pou general de l’edifici, les aigües residuals i pluvials seran evacuades per 
gravetat fins la xarxa de clavegueram pública. 

Es disposa dels següents sistemes d’evacuació: 

- Sistema d’evacuació d’aigües pluvials de la coberta de l’edifici mitjançant 
canalons de secció semicircular en funció de la seva pendent i de la superfície a 
la que donen servei 

- Recollida vertical mitjançant baixants de les aigües pluvials de la coberta, 
connexió amb les xarxes pluvials enterrades per zona interior de la parcel·la, 
evacuació i connexió amb la xarxa de clavegueram públic amb gravetat 
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- Recollida i evacuació de les aigües pluvials i de neteja d’aparcament exterior 
sobre rasant mitjançant embornals sifònics, xarxa enterrada independent per 
zona interior de la parcel·la i amb interposició d’arqueta separadora 
d’hidrocarburs previ al seu abocament al pou general de l’edifici 

- Xarxes de petita evacuació per les aigües residuals dels vestidors 

Tota la canalització es farà en canonada plàstica, tipus sanitària. 

Les canonades de la xarxa d’evacuació tindran el traçat més senzill possible, amb unes 
distàncies i pendents que facilitin l’evacuació dels residus i siguin autorentables. 

En els trams rectes, en cada trobada o acoblament, així com en les derivacions es 
disposaran registres constituïts per peces especials de tal manera que els trams rectes entre 
ells no superin els 15 m. 

La instal·lació es projecta amb una pendent mínima del 2%. 
 

2.2 Hipòtesis de càlcul 

Pluviositat (IM): 135 mm/h 

Velocitat màxima (canonades, derivació individual, ramal col·lector, col·lector 
horitzontal): 2 m/s 

Velocitat mínima (canonades, derivació individual, ramal col·lector, col·lector 
horitzontal): 0,5 m/s 

 

2.3 Fórmules generals 

Canonades horitzontals 

𝑄𝑝𝑙 =
1
𝑛

· 𝑆1 2� · 𝑅ℎ
2
3� · 𝐴 𝑉𝑝𝑙 =

1
𝑛

· 𝑆1 2� · 𝑅ℎ
2
3�  

on 
Qpl = cabal a conducte ple (m3/s) 

Vpl = velocitat a conducte ple (m/s) 

n = coeficient de Manning (adimensional) 

S = pendent hidràulica (tant per ú) 

Rh = 0,25·D ; radi hidràulic (m) 

A = 0,7854·D2 ; àrea de la secció recta (m2) 

D = alçada del conducte (m) 
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Baixants 

𝑄 = 0,000315 · 𝑟5 3� · 𝐷8
3�  

on 
Q = cabal (l/s) 

D = diàmetre interior de la baixant (mm) 

r = 0,29 
 

Canonades a pressió 

𝐻 = 𝑧 +
𝑃
𝛾

 𝛾 = 𝜌 · 𝑔 𝐻1 = 𝐻2 + ℎ𝑓 

on 
H = alçada piezomètrica (mca) 

z = cota (m) 

𝑃
𝛾

 = alçada de pressió (mca) 

𝛾 = pes específic del fluid 

𝜌 = densitat del fluid (kg/m3) 

g = acceleració de la gravetat (9,81 m/s2) 

hf = pèrdues d’alçada piezomètrica, energia (mca) 
 

Canonades i vàlvules 

ℎ𝑓 =
109 · 8 · 𝑓 · 𝐿 · 𝜌
𝜋2 · 𝑔 · 𝐷5 · 1000

· 𝑄2 

𝑓 =
0,25

log10
2 � 𝜀

3,7 · 𝐷 + 5,74
𝑅𝑒0,9

�

 

𝑅𝑒 =
4 · 𝑄

𝜋 · 𝐷 · 𝜐
 

on 
f = factor de fricció en canonades (adimensional) 

L = longitud equivalent de la canonada o vàlvula (m) 

D = diàmetre de canonada (mm) 

Q = cabal simultani de pas (l/s) 

𝜀 = rugositat absoluta de la canonada (mm) 

Re = número de Reynolds (adimensional) 
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𝜐 = viscositat cinemàtica del fluid (m2/s) 

𝜌 = densitat del fluid (kg/m3) 
 

Pou de recollida i grup de bombeig 

𝑉 = 0,3 · 𝑄𝑏  𝑃 =
9,81 · 𝑄𝑏 · 𝑃𝑏
1000 · 0,75

 

on 
V = volum efectiu del pou de recollida (m3) 

Qb = cabal de la bomba (l/s) 

Pb = pressió de la bomba (mca) 

P = potència de la bomba (kW) 
 

2.4 Criteris de dimensionament 

Es compliran totes les condicions establertes a la secció HS-5 del CTE pel dimensionat 
de les instal·lacions pel que fa a: 

- Unitats de descàrrega mínimes per aparell 
- Intensitat pluviomètrica mínima segons zona 
- Diàmetres nominals de derivacions, ramals d’enllaç, baixants, col·lectors 

enterrats, pendents, etc. 

Els dimensionament de les baixants es realitza de forma tal que no es rebassi el límit 
de ±250 Pa de variació de pressió i per un cabal tal que la superfície ocupada per l’aigua no 
sigui major que 1/3 de la secció transversal de la canonada. 

 

3. IL·LUMINACIÓ 

Dintre de la instal·lació d’enllumenat es pot distingir entre l’enllumenat normal, entès 
com aquell que es pot apagar i encendre a voluntat, i l’enllumenat d’emergència, que serà 
aquell que entra en funcionament en cas de tall en aquest últim. 

 

3.1 Disposició de les lluminàries 

Vestidors 

La instal·lació d’il·luminació dels vestidors es realitzarà mitjançant lluminària 
d’encastar quadrada formada per làmpades E27 de 75 W (BEGA 2631) i lluminària encastada a 
la paret formada per leds d’1,5 W (BEGA 3281). 
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El control de la il·luminació es farà mitjançant un interruptor situat a la porta dels 
vestidors per a la lluminària quadrada i a través de detectors de moviment per als leds. 

 

Zona de magatzem 

La instal·lació d’il·luminació de la zona de magatzem es realitzarà mitjançant lluminària 
industrial suspesa tipus Downlight formada per làmpades HSE-MF de 250 W (BEGA 6032). La 
lluminària de la zona de recepció seran tubs fluorescents T16 de 80 W (BEGA 2007). 

El control de la il·luminació es farà mitjançant un interruptor situat a la porta principal 
de l’edifici per a les làmpades fluorescents i a través de detectors de moviment per a la 
lluminària industrial. 

 

Cambra tècnica 

La instal·lació d’il·luminació de la cambra tècnica es farà mitjançant lluminària de 
sostre Downlight formada per leds d’1,5 W (BEGA 3281). 

El control de la il·luminació es farà mitjançant un interruptor situat a la porta de la 
cambra. 

 

Oficina 

La instal·lació d’il·luminació de l’oficina es farà mitjançant tubs fluorescents T16 de 80 
W (BEGA 2007). 

El control de la il·luminació es farà mitjançant un interruptor situat a la part alta de 
l’escala d’accés a l’altell. 

 

Lluminària d’emergència 

La instal·lació d’il·luminació d’emergència es farà mitjançant tubs lineals fluorescents 
de 6 W i flux lluminós de 310 lúmens. 

Entrarà en funcionament quan es talli el subministrament elèctric o quan la tensió de 
l’enllumenat normal baixi, al menys, un 70% del seu valor nominal. 

 

Lluminària exterior 

La il·luminació exterior estarà formada per: 

- Lluminària per a adossar a paret amb làmpades HST-MF de 100Q (BEGA 4594) 
- Balisa circular, ancorada amb placa d’ancoratge i perns, amb làmpades E27 de 

100 W (BEGA 8630) 
- Fanal de 6 metres d’alçada amb làmpades HST-MF de 150 W (BEGA 9653) 
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El control de la il·luminació es farà mitjançant diferents interruptors situats entorn a la 
porta d’accés principal de la nau. 

 

4. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

4.1 Descripció de la instal·lació 

La instal·lació de protecció contra incendis es compondrà de cinc elements bàsics: 
sistema hidrants, boques d'incendi equipades, detectors - ruixadors automàtics, extintors i 
polsadors d’alarma. 

El sistema hidrant es trobarà just a la meitat del lateral sud (dret) de la nau. Serà d’ús 
exclusiu per als bombers. 

Les boques d’incendi equipades (BIE 45 mm) es situaran al costat de cadascuna de les 
sortides d’emergència de la planta baixa. Seran d’ús exclusiu pels bombers. 

Es disposaran un total de 15 extintors repartits sobre la superfície de la nau de manera 
que sempre puguem trobar-ne un a una distància inferior a 25 m. 

Els detectors – ruixadors automàtics es trobaran a una alçada de 8 metres sobre el 
terra, separats entre ells per una distància de 5 m en les dues direccions, fent un total de 91 
unitats. 

Els polsadors d’alarma es situaran al costat de cadascuna de les sortides d’emergència. 
 

4.2 Fórmules generals 

Canonades a pressió 

𝐻 = 𝑧 +
𝑃
𝛾

 𝛾 = 𝜌 · 𝑔 𝐻1 = 𝐻2 + ℎ𝑓 

on 
H = alçada piezomètrica (mca) 

z = cota (m) 

𝑃
𝛾

 = alçada de pressió (mca) 

𝛾 = pes específic del fluid 

𝜌 = densitat del fluid (kg/m3) 

g = acceleració de la gravetat (9,81 m/s2) 

hf = pèrdues d’alçada piezomètrica, energia (mca) 
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Canonades 

ℎ𝑓 =
12,021 · 109 · 𝐿
𝐶1,85 · 𝐷4,87 · 𝑄1,85 

on 
C = constant de Hazen - Williams 

L = longitud equivalent de la canonada (m) 

D = diàmetre de canonada (mm) 

Q = cabal simultani de pas (l/s) 
 

BIEs 

ℎ = 𝐶𝐵𝐼𝐸 · 𝑄2 

on 
CBIE = coeficient total BIE 
 

Ruixadors automàtics 

𝑄 = 𝐾 · Δ𝑃 

on 
K = coeficient del ruixador 
 

4.3 Dades generals 

Densitat: 1000 kg/m3 

Viscositat cinemàtica freda: 0,00000101 m2/s 

Pèrdues secundàries: 20% 

Velocitat màxima: 10 m/s 

Pressió dinàmica mínima: 

- Hidrant: 5 bar 
- Ruixador automàtic: 0,5 bar 
- BIE: 3,5 bar 
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1.‐ DADES DE GRUPS I PLANTES

Planta Alçada Cotes Grups (Fontaneria)

Coberta 0.00 8.00 Coberta

Altell 5.00 3.00 Altell

Planta baixa 3.00 0.00 Planta baixa

2.‐ DADES D'OBRA

Cabal acumulat amb simultaneïtat

Pressió de subministrament en connexió de servei: 25.0 m.c.a.

Velocitat mínima: 0.5 m/s

Velocitat màxima: 2.0 m/s

Velocitat òptima: 1.0 m/s

Coeficient de pèrdua de càrrega: 1.2 

Pressió mínima en punts de consum: 10.0 m.c.a.

Pressió màxima en punts de consum: 50.0 m.c.a.

Viscositat d'aigua freda: 1.01 x10‐6 m²/s

Viscositat d'aigua calenta: 0.478 x10‐6 m²/s

Factor de fricció: Colebrook‐White

Pèrdua de temperatura admissible en xarxa d'aigua calenta: 5 °C

3.‐ BIBLIOTEQUES

BIBLIOTECA DE TUBS D'ABASTAMENT

Sèrie: PVC 6
Descripció: Tub de policlorur de vinil ‐ 6Kg/cm²
Rugositat absoluta: 0.0300 mm

Referències Diàmetre intern

Ø15 11.8

Ø20 16.8

Ø25 21.8

Ø32 28.8

Ø40 36.2

Ø50 45.2

Ø63 57.0

Ø75 67.8

BIBLIOTECA D'AÏLLANTS

Sèrie: AILL1
Descripció: Conquilla d'escuma de polietilè
Conductivitat: 0.04 W/(m∙K)

Referències Gruix intern

10 mm 10.0

20 mm 20.0

30 mm 30.0

40 mm 40.0

Llistat

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/05/12
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BIBLIOTECA D'ELEMENTS

Referències Tipus de pèrdua Descripció

Aixeta de pas Pèrdua de pressió 0.25 m.c.a.

Termoacumulador elèctric Pèrdua de pressió 2.50 m.c.a.

4.‐ CANONADES

Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació

A45 ‐> A44 PVC 6‐Ø32
Longitud: 1.00 m

Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 1.92 m/s
Pèrdua pressió: 0.19 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A47 ‐> A46 PVC 6‐Ø32
Longitud: 1.00 m

Cabdal: 1.25 l/s
Velocitat: 1.92 m/s
Pèrdua pressió: 0.19 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A37 ‐> A35 PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.75 m

Cabdal: 0.10 l/s
Velocitat: 0.91 m/s
Pèrdua pressió: 0.11 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions

A37 ‐> A35 Aigua calenta, PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.75 m

Cabdal: 0.10 l/s
Velocitat: 0.91 m/s
Pèrdua pressió: 0.10 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions

A38 ‐> A39 PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.75 m

Cabdal: 0.10 l/s
Velocitat: 0.91 m/s
Pèrdua pressió: 0.11 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions

A38 ‐> A39 Aigua calenta, PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.75 m

Cabdal: 0.10 l/s
Velocitat: 0.91 m/s
Pèrdua pressió: 0.10 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions

N16 ‐> N5 PVC 6‐Ø50
Longitud: 0.67 m

Cabdal: 2.50 l/s
Cabal brut: 6.30 l/s
Velocitat: 1.56 m/s
Pèrdua pressió: 0.05 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N16 ‐> N5 PVC 6‐Ø50
Longitud: 0.54 m

Cabdal: 2.50 l/s
Cabal brut: 6.30 l/s
Velocitat: 1.56 m/s
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N16 ‐> N5 PVC 6‐Ø50
Longitud: 0.40 m

Cabdal: 2.50 l/s
Cabal brut: 6.30 l/s
Velocitat: 1.56 m/s
Pèrdua pressió: 0.03 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N16 ‐> N5 PVC 6‐Ø50
Longitud: 0.65 m

Cabdal: 2.50 l/s
Cabal brut: 6.30 l/s
Velocitat: 1.56 m/s
Pèrdua pressió: 0.05 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N16 ‐> N5 PVC 6‐Ø50
Longitud: 84.13 m

Cabdal: 2.50 l/s
Cabal brut: 6.30 l/s
Velocitat: 1.56 m/s
Pèrdua pressió: 6.07 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N4 ‐> A48 PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.76 m

Cabdal: 0.10 l/s
Velocitat: 0.91 m/s
Pèrdua pressió: 0.11 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions
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Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació

N4 ‐> N10 PVC 6‐Ø25
Longitud: 0.13 m

Cabdal: 0.46 l/s
Cabal brut: 1.20 l/s
Velocitat: 1.24 m/s
Pèrdua pressió: 0.02 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N4 ‐> N10 PVC 6‐Ø25
Longitud: 0.33 m

Cabdal: 0.46 l/s
Cabal brut: 1.20 l/s
Velocitat: 1.24 m/s
Pèrdua pressió: 0.04 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N4 ‐> N10 Aigua calenta, PVC 6‐Ø25
Longitud: 1.69 m

Cabdal: 0.46 l/s
Cabal brut: 1.20 l/s
Velocitat: 1.24 m/s
Pèrdua pressió: 0.18 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N5 ‐> N7 PVC 6‐Ø25
Longitud: 0.46 m

Cabdal: 0.46 l/s
Cabal brut: 1.30 l/s
Velocitat: 1.24 m/s
Pèrdua pressió: 0.05 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N5 ‐> A47 PVC 6‐Ø50
Longitud: 3.11 m

Cabdal: 2.50 l/s
Velocitat: 1.56 m/s
Pèrdua pressió: 0.22 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N5 ‐> A45 PVC 6‐Ø50
Longitud: 3.53 m

Cabdal: 2.50 l/s
Velocitat: 1.56 m/s
Pèrdua pressió: 0.25 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N7 ‐> N8 PVC 6‐Ø25
Longitud: 0.80 m

Cabdal: 0.46 l/s
Cabal brut: 1.30 l/s
Velocitat: 1.24 m/s
Pèrdua pressió: 0.09 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N7 ‐> A43 PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.15 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 0.08 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions

N7 ‐> A41 PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.60 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 0.32 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions

N8 ‐> N11 PVC 6‐Ø25
Longitud: 1.78 m

Cabdal: 0.46 l/s
Cabal brut: 1.30 l/s
Velocitat: 1.24 m/s
Pèrdua pressió: 0.21 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N8 ‐> A42 PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.15 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 0.08 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions

N8 ‐> A40 PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.61 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 0.32 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions
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Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació

N6 ‐> A41 Aigua calenta, PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.22 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 0.10 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions

N6 ‐> A43 Aigua calenta, PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.54 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 0.26 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions

N9 ‐> N6 Aigua calenta, PVC 6‐Ø20
Longitud: 0.76 m

Cabdal: 0.40 l/s
Velocitat: 1.80 m/s
Pèrdua pressió: 0.23 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N9 ‐> A40 Aigua calenta, PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.22 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 0.10 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions

N9 ‐> A42 Aigua calenta, PVC 6‐Ø15
Longitud: 0.54 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 0.26 m.c.a.
Situació: Derivació aparell

Es compleixen totes les comprovacions

N10 ‐> N9 Aigua calenta, PVC 6‐Ø25
Longitud: 1.77 m

Cabdal: 0.46 l/s
Cabal brut: 0.80 l/s
Velocitat: 1.24 m/s
Pèrdua pressió: 0.19 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N10 ‐> A37 Aigua calenta, PVC 6‐Ø15
Longitud: 1.57 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 0.76 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N10 ‐> A38 Aigua calenta, PVC 6‐Ø15
Longitud: 1.94 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 0.94 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N11 ‐> N4 PVC 6‐Ø25
Longitud: 1.05 m

Cabdal: 0.46 l/s
Cabal brut: 1.30 l/s
Velocitat: 1.24 m/s
Pèrdua pressió: 0.12 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N11 ‐> A37 PVC 6‐Ø15
Longitud: 1.96 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 1.03 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions

N11 ‐> A38 PVC 6‐Ø15
Longitud: 1.55 m

Cabdal: 0.20 l/s
Velocitat: 1.83 m/s
Pèrdua pressió: 0.82 m.c.a.
Situació: Derivació particular

Es compleixen totes les comprovacions
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5.‐ ELEMENTS

Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats

N16 ‐> N5, (58.12, 78.55), 0.67 m Aixeta de pas general
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a.

Pressió d'entrada: 24.95 m.c.a.
Pressió de sortida: 24.45 m.c.a.

N16 ‐> N5, (58.66, 78.58), 1.21 m Comptador
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a.

Pressió d'entrada: 24.41 m.c.a.
Pressió de sortida: 23.91 m.c.a.

N16 ‐> N5, (59.06, 78.61), 1.61 m Clau d'abonat
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a.

Pressió d'entrada: 23.88 m.c.a.
Pressió de sortida: 23.38 m.c.a.

N16 ‐> N5, (59.71, 78.64), 2.25 m Grup de pressió amb dipòsit: 25.0 m.c.a. Pressió d'entrada: 23.34 m.c.a.
Pressió de sortida: 48.34 m.c.a.
Cabdal: 2.50 l/s
Potència elèctrica: 0.7213 kW

N4 ‐> N10, (139.44, 91.13), 0.13 m Pèrdua de carrega: Aixeta de pas
0.25 m.c.a.

Pressió d'entrada: 41.78 m.c.a.
Pressió de sortida: 41.53 m.c.a.

N4 ‐> N10, (139.22, 91.24), 0.46 m Pèrdua de carrega: Termoacumulador elèctric
2.50 m.c.a.

Pressió d'entrada: 41.49 m.c.a.
Pressió de sortida: 38.99 m.c.a.
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APÈNDIX B 

CÀLCULS DE SANEJAMENT D’AIGUA 
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1.‐ DADES DE GRUPS I PLANTES

Planta Alçada Cotes Grups (Sanejament)

Coberta 0.00 8.00 Coberta

Altell 5.00 3.00 Altell

Planta baixa 3.00 0.00 Planta baixa

2.‐ DADES D'OBRA

Edificis d'ús públic

Intensitat de pluja: 135.00 mm/h

Distància màxima entre vàter i baixant: 1.00 m

Distància màxima entre caixa sifònica i baixant: 2.00 m

3.‐ BIBLIOTEQUES

BIBLIOTECA DE TUBS DE SANEJAMENT

Sèrie: PVC llis
Descripció: Sèrie B (UNE‐EN 1329)
Coef. Manning: 0.009 

Referències Diàmetre intern

Ø32 26.0

Ø40 34.0

Ø50 44.0

Ø63 57.0

Ø75 69.0

Ø80 74.0

Ø82 76.0

Ø90 84.0

Ø100 94.0

Ø110 103.6

Ø125 118.6

Ø140 133.6

Ø160 153.6

Ø180 172.8

Ø200 192.2

Ø250 240.2

Ø315 302.6
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BIBLIOTECA DE CANALONS SEMICIRCULARS

Sèrie: PVC
Descripció: Canaló semicircular
Coef. Manning: 0.009 

Referències Diàmetre intern

Ø125 125.0

Ø185 185.0

Ø200 200.0

Ø250 250.0

4.‐ BAIXANTS

Referència Planta Descripció Resultats Comprovació

V1 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.79 
Àrea total de descàrrega: 135.25 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.79 
Àrea total de descàrrega: 135.25 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V2 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.74 
Àrea total de descàrrega: 134.59 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.74 
Àrea total de descàrrega: 134.59 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V3 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.77 
Àrea total de descàrrega: 134.95 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.77 
Àrea total de descàrrega: 134.95 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V4 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.77 
Àrea total de descàrrega: 134.95 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.77 
Àrea total de descàrrega: 134.95 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V5 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.68 
Àrea total de descàrrega: 133.84 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.68 
Àrea total de descàrrega: 133.84 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V6 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.77 
Àrea total de descàrrega: 134.98 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.77 
Àrea total de descàrrega: 134.98 m²

Es compleixen totes les comprovacions
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Referència Planta Descripció Resultats Comprovació

V7 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.74 
Àrea total de descàrrega: 134.59 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.74 
Àrea total de descàrrega: 134.59 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V8 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.80 
Àrea total de descàrrega: 135.34 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.80 
Àrea total de descàrrega: 135.34 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V9 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.75 
Àrea total de descàrrega: 134.68 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.75 
Àrea total de descàrrega: 134.68 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V10 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.75 
Àrea total de descàrrega: 134.75 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.75 
Àrea total de descàrrega: 134.75 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V11 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.75 
Àrea total de descàrrega: 134.79 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.75 
Àrea total de descàrrega: 134.79 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V12 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.73 
Àrea total de descàrrega: 134.53 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.73 
Àrea total de descàrrega: 134.53 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V13 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.68 
Àrea total de descàrrega: 133.91 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.68 
Àrea total de descàrrega: 133.91 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V14 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.75 
Àrea total de descàrrega: 134.70 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.75 
Àrea total de descàrrega: 134.70 m²

Es compleixen totes les comprovacions

V15 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.73 
Àrea total de descàrrega: 134.50 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.73 
Àrea total de descàrrega: 134.50 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Llistat

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/05/12
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Referència Planta Descripció Resultats Comprovació

V16 Altell ‐ Coberta PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.79 
Àrea total de descàrrega: 135.20 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC llis‐Ø90 Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.79 
Àrea total de descàrrega: 135.20 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Llistat

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/05/12
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5.‐ TRAMS HORITZONTALS

Grup: Coberta

Referència Descripció Resultats Comprovació

A1 ‐> N1 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.96 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 135.25 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A2 ‐> N2 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.91 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.59 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A3 ‐> N3 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.96 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.95 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A4 ‐> N4 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.96 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.95 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A5 ‐> N5 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.91 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 133.84 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A6 ‐> N6 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.82 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.98 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A7 ‐> N7 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.86 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.59 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A8 ‐> N8 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 9.01 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 135.34 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A9 ‐> N9 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.96 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.68 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A10 ‐> N10 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.96 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.75 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A11 ‐> N11 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.96 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.79 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A12 ‐> N12 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.91 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.53 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A13 ‐> N13 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.96 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 133.91 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A14 ‐> N14 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.91 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.70 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A15 ‐> N15 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 8.91 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.50 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A16 ‐> N16 Canaló semicircular, PVC‐Ø200
Longitud: 9.01 m
Pendent: 1.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 135.20 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Llistat

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 14/05/12
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Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació

N5 ‐> A36 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 1.33 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 135.25 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N6 ‐> N40 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 2.75 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.59 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N7 ‐> A52 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 1.33 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.95 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N8 ‐> N38 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 2.75 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.95 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N9 ‐> A34 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 1.31 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 133.84 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N10 ‐> N36 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 2.75 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.98 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N11 ‐> A33 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 1.30 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.59 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N12 ‐> A32 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 1.30 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 135.34 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N13 ‐> A25 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 3.99 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.68 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N14 ‐> N47 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 5.41 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.75 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N15 ‐> A26 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 3.99 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.79 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N16 ‐> N45 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 5.42 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.53 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N17 ‐> A50 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 3.98 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 133.91 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N18 ‐> N44 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 5.42 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.70 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N19 ‐> A51 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 3.93 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 134.50 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N20 ‐> N42 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 5.42 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 10.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 135.20 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A14 ‐> N26 Ramal, PVC llis‐Ø160
Longitud: 11.57 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 30.9 Unit.
Àrea total de descàrrega: 387.16 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A16 ‐> N33 Ramal, PVC llis‐Ø160
Longitud: 11.36 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 27.6 Unit.
Àrea total de descàrrega: 346.12 m²

Es compleixen totes les comprovacions

Llistat
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Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació

A22 ‐> A16 Ramal, PVC llis‐Ø125
Longitud: 1.46 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 20.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 259.20 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A23 ‐> A14 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 4.21 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 15.1 Unit.
Àrea total de descàrrega: 188.87 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A13 ‐> A15 Col∙lector, PVC llis‐Ø315
Longitud: 0.91 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa mixta
Unitats de desguàs: 227.6 Unit.
Àrea total de descàrrega: 2100.86 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A25 ‐> N4 Ramal, PVC llis‐Ø160
Longitud: 1.42 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 27.4 Unit.
Àrea total de descàrrega: 343.44 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A26 ‐> N46 Ramal, PVC llis‐Ø160
Longitud: 1.42 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 34.2 Unit.
Àrea total de descàrrega: 428.19 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A18 ‐> A17 Col∙lector, PVC llis‐Ø315
Longitud: 1.09 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 198.1 Unit.
Àrea total de descàrrega: 2483.26 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N26 ‐> A18 Col∙lector, PVC llis‐Ø315
Longitud: 13.97 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 198.1 Unit.
Àrea total de descàrrega: 2483.26 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A29 ‐> N2 Ramal, PVC llis‐Ø160
Longitud: 1.46 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 27.3 Unit.
Àrea total de descàrrega: 342.62 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A30 ‐> N27 Col∙lector, PVC llis‐Ø110
Longitud: 9.83 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 8.2 Unit.
Àrea total de descàrrega: 102.95 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A31 ‐> N27 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 1.43 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 12.3 Unit.
Àrea total de descàrrega: 153.80 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A32 ‐> N34 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 1.45 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 16.3 Unit.
Àrea total de descàrrega: 204.59 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A33 ‐> N35 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 1.45 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 17.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 222.15 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A34 ‐> N37 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 1.44 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 17.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 221.33 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A36 ‐> N32 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 1.43 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 17.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 222.95 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A1 ‐> A2 Ramal, PVC llis‐Ø40
Longitud: 0.75 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 2.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

A2 ‐> N48 Ramal, PVC llis‐Ø50
Longitud: 1.75 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 4.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

A3 ‐> N48 Ramal, PVC llis‐Ø50
Longitud: 1.75 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 4.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

A4 ‐> A3 Ramal, PVC llis‐Ø40
Longitud: 0.75 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 2.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

Llistat
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Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació

A5 ‐> N50 Ramal, PVC llis‐Ø50
Longitud: 0.17 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 3.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

A6 ‐> N50 Ramal, PVC llis‐Ø50
Longitud: 0.64 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 3.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

A7 ‐> N53 Ramal, PVC llis‐Ø50
Longitud: 0.18 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 3.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

A50 ‐> N21 Ramal, PVC llis‐Ø160
Longitud: 1.44 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 27.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 346.91 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A51 ‐> N43 Ramal, PVC llis‐Ø160
Longitud: 1.49 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 27.1 Unit.
Àrea total de descàrrega: 339.42 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A52 ‐> N39 Ramal, PVC llis‐Ø110
Longitud: 1.42 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 17.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 222.46 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A53 ‐> N2 Col∙lector, PVC llis‐Ø110
Longitud: 9.55 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 8.2 Unit.
Àrea total de descàrrega: 103.26 m²

Es compleixen totes les comprovacions

A8 ‐> N53 Ramal, PVC llis‐Ø50
Longitud: 0.62 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 3.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

A9 ‐> N49 Ramal, PVC llis‐Ø100
Longitud: 0.50 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 10.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

A10 ‐> N49 Ramal, PVC llis‐Ø100
Longitud: 0.50 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 10.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

A11 ‐> N51 Ramal, PVC llis‐Ø100
Longitud: 0.50 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 10.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

A12 ‐> N51 Ramal, PVC llis‐Ø100
Longitud: 0.51 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 10.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

N2 ‐> N3 Col∙lector, PVC llis‐Ø160
Longitud: 4.15 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 35.6 Unit.
Àrea total de descàrrega: 445.88 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N4 ‐> N26 Col∙lector, PVC llis‐Ø315
Longitud: 4.75 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 167.2 Unit.
Àrea total de descàrrega: 2096.10 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N27 ‐> N1 Col∙lector, PVC llis‐Ø125
Longitud: 1.48 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 20.5 Unit.
Àrea total de descàrrega: 256.75 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N40 ‐> N32 Col∙lector, PVC llis‐Ø250
Longitud: 8.79 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa mixta
Unitats de desguàs: 182.2 Unit.
Àrea total de descàrrega: 1531.79 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N32 ‐> N33 Col∙lector, PVC llis‐Ø250
Longitud: 4.97 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa mixta
Unitats de desguàs: 200.0 Unit.
Àrea total de descàrrega: 1754.74 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N41 ‐> N34 Col∙lector, PVC llis‐Ø160
Longitud: 6.04 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa mixta
Unitats de desguàs: 80.5 Unit.
Àrea total de descàrrega: 256.75 m²

Es compleixen totes les comprovacions
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Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació

N34 ‐> N35 Col∙lector, PVC llis‐Ø160
Longitud: 8.96 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa mixta
Unitats de desguàs: 96.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 461.33 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N35 ‐> N36 Col∙lector, PVC llis‐Ø200
Longitud: 9.01 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa mixta
Unitats de desguàs: 114.5 Unit.
Àrea total de descàrrega: 683.49 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N36 ‐> N37 Col∙lector, PVC llis‐Ø200
Longitud: 8.96 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa mixta
Unitats de desguàs: 125.3 Unit.
Àrea total de descàrrega: 818.46 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N37 ‐> N38 Col∙lector, PVC llis‐Ø250
Longitud: 9.01 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa mixta
Unitats de desguàs: 143.0 Unit.
Àrea total de descàrrega: 1039.79 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N38 ‐> N39 Col∙lector, PVC llis‐Ø250
Longitud: 9.00 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa mixta
Unitats de desguàs: 153.7 Unit.
Àrea total de descàrrega: 1174.74 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N39 ‐> N40 Col∙lector, PVC llis‐Ø250
Longitud: 8.98 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa mixta
Unitats de desguàs: 171.5 Unit.
Àrea total de descàrrega: 1397.21 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N3 ‐> N42 Col∙lector, PVC llis‐Ø160
Longitud: 11.80 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 35.6 Unit.
Àrea total de descàrrega: 445.88 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N42 ‐> N43 Col∙lector, PVC llis‐Ø160
Longitud: 8.96 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 46.4 Unit.
Àrea total de descàrrega: 581.08 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N43 ‐> N44 Col∙lector, PVC llis‐Ø200
Longitud: 8.96 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 73.4 Unit.
Àrea total de descàrrega: 920.50 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N44 ‐> N45 Col∙lector, PVC llis‐Ø200
Longitud: 17.98 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 84.2 Unit.
Àrea total de descàrrega: 1055.20 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N45 ‐> N46 Col∙lector, PVC llis‐Ø250
Longitud: 9.01 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 94.9 Unit.
Àrea total de descàrrega: 1189.73 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N46 ‐> N47 Col∙lector, PVC llis‐Ø250
Longitud: 9.01 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 129.1 Unit.
Àrea total de descàrrega: 1617.92 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N1 ‐> N41 Col∙lector, PVC llis‐Ø125
Longitud: 5.73 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 20.5 Unit.
Àrea total de descàrrega: 256.75 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N52 ‐> N41 Ramal, PVC llis‐Ø100
Longitud: 3.82 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 60.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

N49 ‐> N50 Ramal, PVC llis‐Ø100
Longitud: 2.42 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 20.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

N51 ‐> N53 Ramal, PVC llis‐Ø100
Longitud: 2.40 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 20.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

N48 ‐> N52 Ramal, PVC llis‐Ø75
Longitud: 1.95 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 8.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

N50 ‐> N52 Ramal, PVC llis‐Ø100
Longitud: 0.35 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 26.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions
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Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació

N53 ‐> N52 Ramal, PVC llis‐Ø100
Longitud: 0.34 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües fecals
Unitats de desguàs: 26.0 Unit.

Es compleixen totes les comprovacions

N47 ‐> N4 Col∙lector, PVC llis‐Ø250
Longitud: 9.01 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa d'aigües pluvials
Unitats de desguàs: 139.8 Unit.
Àrea total de descàrrega: 1752.66 m²

Es compleixen totes les comprovacions

N33 ‐> A13 Col∙lector, PVC llis‐Ø315
Longitud: 20.98 m
Pendent: 2.0 %

Xarxa mixta
Unitats de desguàs: 227.6 Unit.
Àrea total de descàrrega: 2100.86 m²

Es compleixen totes les comprovacions
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Magatzem / Resumen

Altura del local: 8.000 m, Factor mantenimiento: 0.67 Valores en Lux, Escala 1:515

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Pla útil / 128 27 266 0.211
Paviment 27 124 1.19 215 0.010
Sostre 70 32 16 36 0.510
Paredes (5) 80 35 1.86 97 /

Pla útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.69 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Base: 2160.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 18 BEGA 2007 1 T16 80W (1.000) 1724 6150 85.0
2 15 BEGA 6032 1 HSE-MF 250W Flood (1.000) 21966 31100 285.0

Total: 360519 Total: 577200 5805.0
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Magatzem / Lista de luminarias

18 Pieza BEGA 2007 1 T16 80W
N° de artículo: 2007
Flujo luminoso (Luminaria): 1724 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6150 lm
Potencia de las luminarias: 85.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 50
Código CIE Flux: 12  36  67  50  28
Lámpara: 1 x T16 80W (Factor de corrección 
1.000).

15 Pieza BEGA 6032 1 HSE-MF 250W Flood
N° de artículo: 6032
Flujo luminoso (Luminaria): 21966 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 31100 lm
Potencia de las luminarias: 285.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  99  100  100  71
Lámpara: 1 x HSE-MF 250W (Factor de 
corrección 1.000).
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Magatzem / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 360519 lm
Potencia total: 5805.0 W
Factor mantenimiento: 0.67
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total
Pla útil 105 23 128 / / 
Superfície de càlcul -
Magatzem 108 24 132 / / 
Superfície de càlcul -
Recepció 57 12 69 / / 

Superfície de càlcul - Altell 54 17 71 / / 
Paviment 101 24 124 27 11
Sostre 0.00 32 32 70 7.06
Paret 1 10 27 37 80 9.37
Paret 2 11 13 24 80 6.10
Paret 2_1 8.37 19 27 80 6.97
Paret 3 11 28 39 80 9.89
Paret 4 5.15 28 33 80 8.35

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.211 (1:5) 
Emin / Emax: 0.101 (1:10) 

Valor de eficiencia energética: 2.69 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Base: 2160.00 m²) 
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Vestidor femení / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:78

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Pla útil / 69 13 121 0.193
Terra 20 50 7.10 82 0.141
Sostre 27 28 7.06 51 0.253
Paredes (8) 68 44 7.05 157 /

Pla útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 27.64 W/m² = 39.80 W/m²/100 lx (Base: 16.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 BEGA 2631 2 E27 75W (1.000) 973 1870 150.0
2 4 BEGA 3281 LED 1,5W (1.000) 3 27 1.5

Total: 2933 Total: 5718 456.0
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Vestidor femení / Lista de luminarias

3 Pieza BEGA 2631 2 E27 75W
N° de artículo: 2631
Flujo luminoso (Luminaria): 973 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1870 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 40  68  88  94  52
Lámpara: 2 x A60 75W (Factor de corrección 
1.000).

4 Pieza BEGA 3281 LED 1,5W
N° de artículo: 3281
Flujo luminoso (Luminaria): 3 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 27 lm
Potencia de las luminarias: 1.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 50
Código CIE Flux: 11  34  64  50  13
Lámpara: 1 x LED 1,5W (Factor de corrección 
1.000).
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Vestidor femení / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 2933 lm
Potencia total: 456.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pla útil 47 23 69 / / 
Terra 31 20 50 20 3.21
Sostre 4.18 24 28 27 2.40
Paret 1 9.78 12 22 68 4.72
Paret 2 31 16 47 68 10
Paret 3 37 27 64 68 14
Paret 4 28 23 51 68 11
Paret 5 25 22 47 68 10
Paret 6 21 25 46 68 10
Paret 7 26 22 48 68 10
Paret 8 29 19 48 68 10

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.193 (1:5) 
Emin / Emax: 0.111 (1:9) 

Valor de eficiencia energética: 27.64 W/m² = 39.80 W/m²/100 lx (Base: 16.50 m²) 
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Vestidor masculí / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:78

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Pla útil / 69 13 121 0.194
Terra 20 50 7.11 82 0.141
Sostre 27 28 7.00 51 0.251
Paredes (8) 68 44 7.64 157 /

Pla útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 27.64 W/m² = 39.79 W/m²/100 lx (Base: 16.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 BEGA 2631 2 E27 75W (1.000) 973 1870 150.0
2 4 BEGA 3281 LED 1,5W (1.000) 3 27 1.5

Total: 2933 Total: 5718 456.0
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Vestidor masculí / Lista de luminarias

3 Pieza BEGA 2631 2 E27 75W
N° de artículo: 2631
Flujo luminoso (Luminaria): 973 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1870 lm
Potencia de las luminarias: 150.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 94
Código CIE Flux: 40  68  88  94  52
Lámpara: 2 x A60 75W (Factor de corrección 
1.000).

4 Pieza BEGA 3281 LED 1,5W
N° de artículo: 3281
Flujo luminoso (Luminaria): 3 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 27 lm
Potencia de las luminarias: 1.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 50
Código CIE Flux: 11  34  64  50  13
Lámpara: 1 x LED 1,5W (Factor de corrección 
1.000).
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Vestidor masculí / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 2933 lm
Potencia total: 456.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pla útil 47 23 69 / / 
Terra 31 20 50 20 3.21
Sostre 4.18 24 28 27 2.40
Paret 1 9.85 12 22 68 4.74
Paret 2 29 19 48 68 10
Paret 3 26 22 48 68 10
Paret 4 21 25 47 68 10
Paret 5 25 22 47 68 10
Paret 6 28 23 51 68 11
Paret 7 37 27 64 68 14
Paret 8 31 16 47 68 10

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.194 (1:5) 
Emin / Emax: 0.111 (1:9) 

Valor de eficiencia energética: 27.64 W/m² = 39.79 W/m²/100 lx (Base: 16.50 m²) 
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Sala tècnica / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:13

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Pla útil / 0.67 0.48 0.81 0.707
Terra 20 0.32 0.27 0.36 0.832
Sostre 27 0.76 0.50 0.92 0.663
Paredes (4) 78 0.73 0.18 1.91 /

Pla útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 1.50 W/m² = 222.79 W/m²/100 lx (Base: 1.00 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 BEGA 3281 LED 1,5W (1.000) 3 27 1.5
Total: 3 Total: 27 1.5
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Sala tècnica / Lista de luminarias

1 Pieza BEGA 3281 LED 1,5W
N° de artículo: 3281
Flujo luminoso (Luminaria): 3 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 27 lm
Potencia de las luminarias: 1.5 W
Clasificación luminarias según CIE: 50
Código CIE Flux: 11  34  64  50  13
Lámpara: 1 x LED 1,5W (Factor de corrección 
1.000).
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Sala tècnica / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3 lm
Potencia total: 1.5 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Pla útil 0.11 0.56 0.67 / / 
Terra 0.03 0.29 0.32 20 0.02
Sostre 0.15 0.60 0.76 27 0.07
Paret 1 0.00 0.55 0.55 78 0.14
Paret 2 0.22 0.51 0.74 78 0.18
Paret 3 0.41 0.50 0.91 78 0.23
Paret 4 0.22 0.51 0.74 78 0.18

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.707 (1:1) 
Emin / Emax: 0.587 (1:2) 

Valor de eficiencia energética: 1.50 W/m² = 222.79 W/m²/100 lx (Base: 1.00 m²) 
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Il·luminació exterior / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 2.0% Escala 1:719

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 BEGA 4594 1 HST-MF 100W (1.000) 8002 10700 115.0
2 7 BEGA 8630 1 E27 100W (1.000) 952 1340 100.0
3 11 BEGA 9653 1 HST-MF 150W (1.000) 13088 17500 176.0

Total: 214652 Total: 287480 3556.0
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Il·luminació exterior / Lista de luminarias

8 Pieza BEGA 4594 1 HST-MF 100W
N° de artículo: 4594
Flujo luminoso (Luminaria): 8002 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 10700 lm
Potencia de las luminarias: 115.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  78  98  100  75
Lámpara: 1 x HST-MF 100W (Factor de 
corrección 1.000).

7 Pieza BEGA 8630 1 E27 100W
N° de artículo: 8630
Flujo luminoso (Luminaria): 952 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1340 lm
Potencia de las luminarias: 100.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 74
Código CIE Flux: 07  16  47  76  75
Lámpara: 1 x A60 100W (Factor de corrección 
1.000).

11 Pieza BEGA 9653 1 HST-MF 150W
N° de artículo: 9653
Flujo luminoso (Luminaria): 13088 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 17500 lm
Potencia de las luminarias: 176.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  78  98  100  75
Lámpara: 1 x HST-MF 150W (Factor de 
corrección 1.000).
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Il·luminació exterior / Zona enjardinada / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 719
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
52 0.79 126 0.015 0.006
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Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon ind
14.05.2012

Fictícia, SA

C/ Ca n'Alzina 93, 08202 Sabadell

Proyecto elaborado por Sergi López i Rey
Teléfono

Fax
e-Mail sergio.lopez.rey@estudiant.upc.edu

Il·luminació exterior / Paviment / Superficie 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 637
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(0.000 m, 4.500 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
5.44 0.00 62 0.000 0.000
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1.‐ DADES DE GRUPS I PLANTES

Planta Alçada Cotes Grups (Fontaneria)

Coberta 0.00 8.00 Coberta

Altell 5.00 3.00 Altell

Planta baixa 3.00 0.00 Planta baixa

2.‐ DADES D'OBRA

Cabal acumulat amb simultaneïtat

Pressió de subministrament en connexió de servei: 25.0 m.c.a.

Velocitat mínima: 2.0 m/s

Velocitat màxima: 10.0 m/s

Velocitat òptima: 8.0 m/s

Coeficient de pèrdua de càrrega: 1.2 

Pressió mínima en punts de consum: 5.1 m.c.a.

Pressió màxima en punts de consum: 51.0 m.c.a.

Viscositat d'aigua freda: 1.01 x10‐6 m²/s

Viscositat d'aigua calenta: 0.478 x10‐6 m²/s

Factor de fricció: Colebrook‐White

Pèrdua de temperatura admissible en xarxa d'aigua calenta: 5 °C

3.‐ BIBLIOTEQUES

BIBLIOTECA DE TUBS D'ABASTAMENT

Sèrie: PVC 6
Descripció: Tub de policlorur de vinil ‐ 6Kg/cm²
Rugositat absoluta: 0.0300 mm

Referències Diàmetre intern

Ø15 11.8

Ø20 16.8

Ø25 21.8

Ø32 28.8

Ø40 36.2

Ø50 45.2

Ø63 57.0

Ø75 67.8
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4.‐ MUNTANTS

Referència Planta Descripció Resultats Comprovació

V2 Altell ‐ Coberta PVC 6‐Ø25 Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 1.50 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC 6‐Ø25 Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 38.58 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

V3 Altell ‐ Coberta PVC 6‐Ø25 Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 1.50 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC 6‐Ø25 Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 38.58 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

V4 Altell ‐ Coberta PVC 6‐Ø25 Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 1.50 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC 6‐Ø25 Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 38.58 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

V5 Altell ‐ Coberta PVC 6‐Ø25 Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 1.62 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC 6‐Ø25 Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 38.58 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

V6 Altell ‐ Coberta PVC 6‐Ø25 Cabdal: 3.30 l/s
Cabal brut: 6.60 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 1.48 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC 6‐Ø25 Cabdal: 3.30 l/s
Cabal brut: 6.60 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 37.90 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

V1 Altell ‐ Coberta PVC 6‐Ø32 Cabdal: 5.16 l/s
Cabal brut: 54.57 l/s
Velocitat: 7.92 m/s
Pèrdua pressió: 0.84 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

Planta baixa ‐ Altell PVC 6‐Ø32 Cabdal: 5.16 l/s
Cabal brut: 54.57 l/s
Velocitat: 7.92 m/s
Pèrdua pressió: 21.57 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

5.‐ CANONADES

Llistat
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Grup: Coberta

Referència Descripció Resultats Comprovació

A70 ‐> A41 PVC 6‐Ø25
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 3.30 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 49.22 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A68 ‐> A39 PVC 6‐Ø32
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 4.98 l/s
Cabal brut: 6.63 l/s
Velocitat: 7.64 m/s
Pèrdua pressió: 26.18 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A65 ‐> A37 PVC 6‐Ø25
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 3.30 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 49.22 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A63 ‐> A35 PVC 6‐Ø25
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 3.30 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 49.22 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A61 ‐> A33 PVC 6‐Ø25
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 3.30 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 49.22 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A60 ‐> A31 PVC 6‐Ø32
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 4.98 l/s
Cabal brut: 6.63 l/s
Velocitat: 7.64 m/s
Pèrdua pressió: 26.18 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A58 ‐> A29 PVC 6‐Ø25
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 3.30 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 49.22 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N10 ‐> A60 PVC 6‐Ø32
Longitud: 4.91 m

Cabdal: 4.98 l/s
Cabal brut: 8.28 l/s
Velocitat: 7.64 m/s
Pèrdua pressió: 12.85 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N10 ‐> N5 PVC 6‐Ø32
Longitud: 10.07 m

Cabdal: 3.30 l/s
Cabal brut: 11.55 l/s
Velocitat: 5.07 m/s
Pèrdua pressió: 11.89 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N2 ‐> A68 PVC 6‐Ø32
Longitud: 4.93 m

Cabdal: 4.98 l/s
Cabal brut: 8.28 l/s
Velocitat: 7.64 m/s
Pèrdua pressió: 12.90 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N2 ‐> A70 PVC 6‐Ø32
Longitud: 14.91 m

Cabdal: 3.30 l/s
Cabal brut: 4.95 l/s
Velocitat: 5.07 m/s
Pèrdua pressió: 17.59 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N3 ‐> N2 PVC 6‐Ø32
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 4.98 l/s
Cabal brut: 16.56 l/s
Velocitat: 7.64 m/s
Pèrdua pressió: 26.18 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N3 ‐> A65 PVC 6‐Ø25
Longitud: 4.94 m

Cabdal: 3.30 l/s
Cabal brut: 4.95 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 24.33 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N4 ‐> A61 PVC 6‐Ø25
Longitud: 4.91 m

Cabdal: 3.30 l/s
Cabal brut: 4.95 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 24.16 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N4 ‐> N10 PVC 6‐Ø32
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 4.98 l/s
Cabal brut: 23.16 l/s
Velocitat: 7.64 m/s
Pèrdua pressió: 26.18 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions
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Grup: Coberta

Referència Descripció Resultats Comprovació

N5 ‐> N16 PVC 6‐Ø25
Longitud: 2.92 m

Cabdal: 3.30 l/s
Cabal brut: 6.60 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 14.40 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N5 ‐> A58 PVC 6‐Ø25
Longitud: 4.91 m

Cabdal: 3.30 l/s
Cabal brut: 4.95 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 24.16 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N1 ‐> N3 PVC 6‐Ø32
Longitud: 10.08 m

Cabdal: 4.98 l/s
Cabal brut: 21.51 l/s
Velocitat: 7.64 m/s
Pèrdua pressió: 26.39 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N1 ‐> A63 PVC 6‐Ø25
Longitud: 4.96 m

Cabdal: 3.30 l/s
Cabal brut: 4.95 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 24.41 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N1 ‐> N4 PVC 6‐Ø32
Longitud: 9.92 m

Cabdal: 4.98 l/s
Cabal brut: 28.11 l/s
Velocitat: 7.64 m/s
Pèrdua pressió: 25.97 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A3 ‐> N14 PVC 6‐Ø32
Longitud: 4.91 m

Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 5.11 m/s
Pèrdua pressió: 5.89 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A11 ‐> N15 PVC 6‐Ø32
Longitud: 4.91 m

Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 5.11 m/s
Pèrdua pressió: 5.89 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A41 ‐> A1 PVC 6‐Ø25
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 1.65 l/s
Velocitat: 4.42 m/s
Pèrdua pressió: 12.86 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A39 ‐> A3 PVC 6‐Ø32
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 4.98 l/s
Velocitat: 7.64 m/s
Pèrdua pressió: 26.18 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A37 ‐> A5 PVC 6‐Ø25
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 1.65 l/s
Velocitat: 4.42 m/s
Pèrdua pressió: 12.86 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A35 ‐> A7 PVC 6‐Ø25
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 1.65 l/s
Velocitat: 4.42 m/s
Pèrdua pressió: 12.86 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A33 ‐> A9 PVC 6‐Ø25
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 1.65 l/s
Velocitat: 4.42 m/s
Pèrdua pressió: 12.86 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A31 ‐> A11 PVC 6‐Ø32
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 4.98 l/s
Velocitat: 7.64 m/s
Pèrdua pressió: 26.18 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A29 ‐> A14 PVC 6‐Ø25
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 1.65 l/s
Velocitat: 4.42 m/s
Pèrdua pressió: 12.86 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions
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Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació

N3 ‐> A2 PVC 6‐Ø25
Longitud: 0.30 m

Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 1.49 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N4 ‐> A3 PVC 6‐Ø25
Longitud: 0.30 m

Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 1.48 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N5 ‐> A4 PVC 6‐Ø25
Longitud: 0.22 m

Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 1.08 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N6 ‐> A5 PVC 6‐Ø25
Longitud: 0.29 m

Cabdal: 3.33 l/s
Velocitat: 8.92 m/s
Pèrdua pressió: 1.46 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N7 ‐> N8 PVC 6‐Ø25
Longitud: 3.03 m

Cabdal: 3.30 l/s
Cabal brut: 6.60 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 14.92 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

A7 ‐> A9 PVC 6‐Ø20
Longitud: 10.00 m

Cabdal: 1.65 l/s
Velocitat: 7.44 m/s
Pèrdua pressió: 48.86 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N8 ‐> A7 PVC 6‐Ø25
Longitud: 11.88 m

Cabdal: 3.30 l/s
Velocitat: 8.84 m/s
Pèrdua pressió: 58.48 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N8 ‐> A12 PVC 6‐Ø20
Longitud: 1.22 m

Cabdal: 1.65 l/s
Velocitat: 7.44 m/s
Pèrdua pressió: 5.96 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N8 ‐> A11 PVC 6‐Ø20
Longitud: 1.19 m

Cabdal: 1.65 l/s
Velocitat: 7.44 m/s
Pèrdua pressió: 5.80 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N16 ‐> N1 PVC 6‐Ø75
Longitud: 0.67 m

Cabdal: 33.33 l/s
Cabal brut: 87.90 l/s
Velocitat: 9.23 m/s
Pèrdua pressió: 0.88 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N16 ‐> N1 PVC 6‐Ø75
Longitud: 0.54 m

Cabdal: 33.33 l/s
Cabal brut: 87.90 l/s
Velocitat: 9.23 m/s
Pèrdua pressió: 0.71 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N16 ‐> N1 PVC 6‐Ø75
Longitud: 0.40 m

Cabdal: 33.33 l/s
Cabal brut: 87.90 l/s
Velocitat: 9.23 m/s
Pèrdua pressió: 0.52 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N16 ‐> N1 PVC 6‐Ø75
Longitud: 0.65 m

Cabdal: 33.33 l/s
Cabal brut: 87.90 l/s
Velocitat: 9.23 m/s
Pèrdua pressió: 0.85 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N16 ‐> N1 PVC 6‐Ø75
Longitud: 48.69 m

Cabdal: 33.33 l/s
Cabal brut: 87.90 l/s
Velocitat: 9.23 m/s
Pèrdua pressió: 64.06 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

N1 ‐> A1 PVC 6‐Ø75
Longitud: 0.94 m

Cabdal: 33.33 l/s
Velocitat: 9.23 m/s
Pèrdua pressió: 1.24 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

Llistat
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Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats Comprovació

N1 ‐> N2 PVC 6‐Ø32
Longitud: 2.23 m

Cabdal: 5.16 l/s
Cabal brut: 54.57 l/s
Velocitat: 7.92 m/s
Pèrdua pressió: 6.24 m.c.a.

Es compleixen totes les comprovacions

6.‐ ELEMENTS

Grup: Planta baixa

Referència Descripció Resultats

N16 ‐> N1, (58.12, 78.55), 0.67 m Aixeta de pas general
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a.

Pressió d'entrada: 24.12 m.c.a.
Pressió de sortida: 23.62 m.c.a.

N16 ‐> N1, (58.66, 78.58), 1.21 m Comptador
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a.

Pressió d'entrada: 22.91 m.c.a.
Pressió de sortida: 22.41 m.c.a.

N16 ‐> N1, (59.06, 78.61), 1.61 m Clau d'abonat
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a.

Pressió d'entrada: 21.89 m.c.a.
Pressió de sortida: 21.39 m.c.a.

N16 ‐> N1, (59.71, 78.64), 2.25 m Grup de pressió amb dipòsit: 25.0 m.c.a. Pressió d'entrada: 20.53 m.c.a.
Pressió de sortida: 45.53 m.c.a.
Cabdal: 33.33 l/s
Potència elèctrica: 9.6167 kW

Llistat
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1.‐ MEMÒRIA DESCRIPTIVA
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1.‐ MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1.‐ Objectius del projecte

L'objecte  d'aquest  projecte  tècnic  és  especificar  tots  i  cadascun  dels  elements  que  componen  la  instal∙lació  elèctrica,  així  com
justificar, mitjançant els corresponents càlculs, el compliment del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques
Complementàries (ITC) BT01 a BT51.

1.2.‐ Promotor de la instal∙lació i/o titular

Nom o raó social: Fictícia S.A.

CIF/NIF: A‐00000000

Direcció: C/ Ca n'Alzina 93

Població: Sabadell

CP: 08202   Província: Barcelona

Telèfon:    Fax: 

1.3.‐ Emplaçament de la instal.lació

L'edifici '' es troba situat en .

1.4.‐ Descripció de la instal.lació

L'edifici '' es compon de:

Locals comercials i oficines
L'obra conta amb un local comercial situat en la planta 'Planta baixa'.

Serveis generals

Memòria descriptiva
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Garatges
Zones exteriors

1.5.‐ Legislació aplicable

En la realització del projecte s'han tingut en compte les següents normes i reglaments:

‐ REBT‐2002: Reglament electrotècnic de baixa tensió i Instruccions tècniques complementaries.

‐ UNE 20460‐5‐523 2004: Intensitats admissibles en sistemes de conducció de cables.

‐ UNE 20‐434‐90: Sistema de designació de cables.

‐ UNE 20‐435‐90 Part 2: Cables de transport d'energia aïllats amb dielèctrics secs extruits per a tensions de 1 a 30 KV.

‐ UNE 20‐460‐90 Part 4‐43: Instal∙lacions elèctriques en edificis. Protecció contra les sobreintensitats.

‐ UNE 20‐460‐90 Part 5‐54: Instal∙lacions elèctriques en edificis. Posada a terra i conductors de protecció.

‐ EN‐IEC 60 947‐2:1996: Aparells de baixa tensió. Interruptors automàtics.

‐ EN‐IEC 60 947‐2:1996 Annex B: Interruptors automàtics amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual.

‐ EN‐IEC 60 947‐3:1999: Aparamenta de baixa tensió. Interruptors, seccionadors, interruptors‐seccionadors i combinats fusibles.

‐ EN‐IEC 60 269‐1: Fusibles de baixa tensió.

‐ EN 60 898: Interruptors automàtics per a instal.lacions domèstiques i anàlogues per a la protecció contra sobreintesitats.

1.6.‐ Potència total prevista per a la instal.lació

La potència total prevista a considerar en el càlcul dels conductors de les instal∙lacions d'enllaç serà:

Per a indústries:

Es considera un mínim de 125 W/m² amb un mínim per local de 10350 W a 230 V i coeficient de simultaneïtat 1.

Donades  les característiques de  l'obra i els nivells de electrificación triats pel promotor, pot establir‐se  la potència total  instal∙lada  i
demandada per l'instal∙lació:

Potència total prevista per instal∙lació: CPM‐1

Concepte
P Total
(kW)

Quadre d'ús industrial 1 18.939

Per al càlcul de la potència dels quadres i subquadres de distribució es té en compte l'acumulació de potència dels diferents circuits
alimentats aigües baix, aplicant una simultaneïtat a cada circuit en funció de la naturalesa de les càrregues i multiplicant finalment per
un factor d'acumulació que varia en funció del nombre de circuits.

Per als circuits que alimenten diverses preses d'ús general, atès que en condicions normals no s'utilitzen totes les preses del circuit, la
simultaneïtat aplicada per al càlcul de la potència acumulada aigües dalt es realitza aplicant la fórmula:

0.9
0.1acum tomaP N P

N
     
 

Finalment,  i tenint en consideració que els circuits d'enllumenat  i motors s'acumulen directament (coeficient de simultaneïtat 1), el
factor d'acumulació per a la resta de circuits varia en funció del seu nombre, aplicant la taula:

Nombre de circuits Factor de simultaneitat

2 ‐ 3 0.9

4 ‐ 5 0.8

6 ‐ 9 0.7

>= 10 0.6

Memòria descriptiva
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1.7.‐ Descripció de la instal.lació

1.7.1.‐ Caixa general de protecció

Les caixes generals de protecció (CGP) allotgen els elements de protecció de les línies generals d'alimentació i marquen el principi de
la propietat de les instal∙lacions dels usuaris.

S'instal∙larà una caixa general de protecció per a cada esquema, amb la seva corresponent línia general d'alimentació.

La caixa general de protecció se situarà en zones d'accés públic.

Quan les portes de les CGP siguin metàl∙liques, deuran posar‐se a terra mitjançant un conductor de coure.

Quan  el  subministrament  sigui  per  a  un únic  usuari  o per  a  dos usuaris  alimentats des  del mateix  lloc,  conforme  a  la  instrucció
ITC‐BT‐12, al no existir línia general d'alimentació, se simplifica la instal∙lació col∙locant una caixa de protecció i mesura (CPM).

1.7.2.‐ Derivacions individuals

Les derivacions individuals enllacen cada comptador amb el seu corresponent quadre general de comandament i protecció.

Per a subministraments monofàsics estaran  formades per un conductor de  fase, un conductor de neutre  i un de protecció,  i per a
subministraments trifàsics per tres conductors de fase, un de neutre i un de protecció.

Els  conductors  de  protecció  estaran  integrats  en  les  seves  derivacions  individuals  i  connectats  als  embarrados  dels mòduls  de
protecció de  cadascuna de  les  centralitzacions de  comptadors dels edificis. Des d'aquests, a  través dels punts de posada a  terra,
quedaran connectats a la xarxa enregistrable de terra de l'edifici.

A continuació es detallen els resultats obtinguts per a cada derivació:

Derivacions individuals

Planta Referència
Longitud

(m)
Línia Tipus de instal.lació

0 Quadre d'ús industrial 1 1.75 ES07Z1‐K (AS) 2x50+1G25 Conducte d'obra de fàbrica D=63 mm

L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es farà d'acord amb l'expressat en els documents del present projecte.

Els tubs i canals protectores que es destinin a contenir les derivacions individuals haurien de ser d'una secció nominal tal que permeti
ampliar la secció dels conductors inicialment instal∙lats en un 100%, sent el diàmetre exterior mínim de 32 mm.

S'ha previst  la col∙locació de  tubs de  reserva des de  la concentració de comptadors  fins als habitatges o  locals, per a  les possibles
ampliacions.

1.7.3.‐ Instal∙lacions interiors o receptores

Locals comercials i oficines

Els diferents circuits de les instal.lacions d'usos comuns es protegiran per separat mitjançant els següents elements:

Protecció contra contactes indirectes: Es realitza mitjançant un o diversos interruptors diferencials.

Protecció  contra  sobrecàrregues  i  curtcircuits:  Es  duu  a  terme  amb  interruptors  automàtics magnetotèrmics  o  guardamotors  de
diferents  intensitats  nominals,  en  funció  de  la  secció  i  naturalesa  dels  circuits  a  protegir. Així mateix,  s'instal∙larà  un  interruptor
general per protegir la derivació individual.

La composició del quadre i els circuits interiors serà la següent:

Circuits interiors de la instal∙lació

Referència
Longitud

(m)
Línia Tipus de instal.lació

Quadre d'ús industrial 1 ‐

Sub‐grupo 1 ‐

C13 (Enllumenat exterior) 309.48 RV‐K 3G6 Tub enterrat D=50 mm

Sub‐grupo 2 ‐

C1 (il∙luminació) 1634.35 H07V‐K 3G16 Tub encastat D=32 mm

C2 (preses) 213.08 RV‐K 3G6
Tub enterrat D=50 mm
Tub superficial D=20 mm

C5 (bany i auxiliar de cuina) 99.14 RV‐K 3G6
Tub enterrat D=50 mm
Tub superficial D=20 mm
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Circuits interiors de la instal∙lació

Referència
Longitud

(m)
Línia Tipus de instal.lació

C14 (Producció d'A.C.S.) 90.66 RV‐K 3G6
Tub enterrat D=50 mm
Tub superficial D=20 mm
Tub encastat D=25 mm

C15 (Enllumenat d'emergència) 1936.25 H07V‐K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm

Sub‐grupo 3 ‐

C6 (il∙luminació) 1143.40 H07V‐K 3G10 Tub encastat D=25 mm

C15(2) (Enllumenat d'emergència) 561.95 H07V‐K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm

C11 (automatització, energia i seguretat) 44.54 H07V‐K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm
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2.‐ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
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2.‐ MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

2.1.‐ Bases de càlcul

2.1.1.‐ Secció de les línies

La determinació reglamentària de la secció d'un cable consisteix a calcular la secció mínima normalitzada que satisfà simultàniament
les tres condicions següents:

a) Criteri de la intensitat màxima admissible o d'escalfament.
La  temperatura del conductor del cable,  treballant a plena càrrega  i en  règim permanent, no ha de  superar en cap moment  la
temperatura  màxima  admissible  assignada  dels  materials  que  s'utilitzen  per  a  l'aïllament  del  cable.  Aquesta  temperatura
s'especifica en les normes particulars dels cables i és de 70°C per a cables amb aïllaments termoplàstics i de 90°C per a cables amb
aïllaments termoestables.

b) Criteri de la caiguda de tensió.
La circulació de corrent a través dels conductors ocasiona una pèrdua de potència transportada pel cable i una caiguda de tensió o
diferència entre les tensions en l'origen i extrem de la canalització. Aquesta caiguda de tensió ha de ser inferior als límits marcats
pel Reglament en cada part de la instal∙lació, amb l'objecte de garantir el funcionament dels receptors alimentats pel cable.

c) Criteri per a la intensitat de curtcircuit.
La temperatura que pot arribar a el conductor del cable, com a conseqüència d'un curtcircuit o sobreintensidad de curta durada,
no  ha  de  sobrepassar  la  temperatura màxima  admissible  de  curta  durada  (para menys  de  5  segons)  assignada  als materials
utilitzats per a  l'aïllament del cable. Aquesta  temperatura  s'especifica en  les normes particulars dels cables  i és de 160°C per a
cables amb aïllament termoplàstics i de 250°C per a cables amb aïllaments termoestables.

2.1.1.1.‐ Secció per intensitat màxima admisible o calentament

En  el  càlcul  de  les  instal∙lacions  s'ha  comprovat  que  les  intensitats  de  càlcul  de  les  línies  són  inferiors  a  les  intensitats màximes
admissibles dels conductors segons la norma UNE 20460‐5‐523, tenint en compte els factors de correcció segons el tipus d'instal∙lació
i les seves condicions particulars.

c zI I

Intensitat de càlcul en servei monofàsic:

cos
C

C
f

P
I

U 




Intensitat de càlcul en servei trifàsic:

3 cos
C

C

l

P
I

U 


 

sent:

Ic: Intensitat de càlcul del circuit, en A

Iz: Intensitat màxima admisible del conductor, en las condicions d'instal∙lació, en A

Pc: Potència de càlcul, en W

Uf: Tensió simple, en V

Ul: Tensió composta, en V

cos : Factor de potència
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2.1.1.2.‐ Secció per caiguda de tensió

D'acord a les instruccions ITC‐BT‐14, ITC‐BT‐15 i ITC‐BT‐19 del REBT es verifiquen les següents condicions:

En les instal∙lacions d'enllaç, la caiguda de tensió no ha de superar els següents valors:

a) En el cas de comptadors concentrats en un únic lloc:

‐ Línia general d'alimentació: 0,5%

‐ Derivacions individuals: 1,0%

b) En el cas de comptadors concentrats en més d'un lloc:

‐ Línia general d'alimentació: 1,0%

‐ Derivacions individuals: 0,5%

Per a qualsevol circuit interior d'habitatges, la caiguda de tensió no ha de superar el 3% de la tensió nominal.

Per a la resta de circuits interiors, la caiguda de tensió límit és de:

‐ Circuits d'enllumenat: 3,0%

‐ Reste de circuits: 5,0%

Per a receptors monofàsics la caiguda de tensió ve donada per:

 2 cosCU L I R Xsen      

Per a receptors trifàsics la caiguda de tensió ve donada per:

 3 cosCU L I R Xsen      

sent:

L: Longitud del cable, en m

X: Reactància del cable, en /km. Es considera menyspreable fins a un valor de secció del cable de 120 mm². A partir d'aquesta
secció es considera un valor per a la reactància de 0,08 /km.

R: Resistència del cable, en /m. Vene doanada per:

1
R

S
 

sent:

: Resistivitat del material en ∙mm²/m

S: Secció en mm²

Es comprova la caiguda de tensió a la temperatura prevista de servei del conductor, sent aquesta de:

2

0 m x 0( ) c
a

z

I
T T T T

I
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sent:

T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC

T0: Temperatura ambient per al conductor (40°C per a cables a l'aire i 25°C per a cables sotarrats)

Tmax:  Temperatura màxima  admissible  del  conductor  segons  el  seu  tipus  d'aïllament  (90°C  per  a  conductors  amb  aïllaments
termoestables i 70°C per a conductors amb aïllaments termoplàstics, segons la taula 2 de la instrucció ITC‐BT‐07).

Amb això la resistividad a la temperatura prevista de servei del conductor és de:

 20 1 20T T        

per al cobre

10.00393 C   2
20

1

56C mm m   

per a l'aluminio

10.00403 C   2
20

1

35C mm m   

2.1.1.3.‐ Secció per intensitat de cortcircuit

Es calculen les intensitats de curtcircuit màximes i mínimes, tant en capçalera 'Iccc' com en peus 'Iccp', de cadascuna de les línies que
componen la instal∙lació elèctrica, tenint en compte que la màxima intensitat de curtcircuit s'estableix per a un curtcircuit entre fases,
i la mínima intensitat de curtcircuit per a un curtcircuit fase‐neutre.

Entre Fases:

3
l

cc

t

U
I

Z




Fase i Neutre:

2
f

cc
t

U
I

Z




sent:

Ul: Tensió composta, en V

Uf: Tensió simple, en V

Zt: Impedància total en el punt de curtcircuit, en m
Icc: Intensitat de curtcircuit, en kA

La  impedància total en el punt de curtcircuit s'obté a partir de  la resistència total  i de  la reactància total dels elements de  la xarxa
aigües amunt del punt de curtcircuit:

2 2
t t tZ R X 
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sent:

Rt: Resistència total en el punt de curtcircuit.

Xt: Reactància total en el punt de curtcircuit.

La impedància total en capçalera s'ha calculat tenint en compte la ubicació del transformador i de l'escomesa.

En el cas de partir d'un transformador es calcula la resistència i reactància del transformador aplicant la formulació següent:

,

2

,
cc TR l

cc T
n

U
R

S

 


,

2

,
cc TX l

cc T
n

U
X

S

 


sent:

Rcc,T: Resistència de curtcircuit del transformador, en m

Xcc,T: Reactància de curtcircuit del transformador, en m
ERcc,T: Tensió resistiva de curtcircuit del transformador

EXcc,T: Tensió reactiva de curtcircuit del transformador

Sn: Potència aparent del transformador, en kVA

En el cas d'introduir  la  intensitat de curtcircuit en capçalera, s'estima  la  resistència  i reactància de  l'escomesa aigualeixes dalt que
generi la intensitat de curtcircuit indicada.

2.1.2.‐ Càlcul de les proteccions

2.1.2.1.‐ Fusibles

Els fusibles protegeixen als conductors enfront de sobrecàrregues i curtcircuits.

Es comprova que la protecció enfront de sobrecàrregues compleix que:

b n zI I I 

2 1.45 zI I 

sent:

Ic: Intensitat que circula pel circuito, en A

In: Intensitat nominal del dispositiu de protecció, en A

Iz: Intensitat màxima admisible del conductor, en las condicions d'instal∙lació, en A

I2:  Intensitat de funcionament de  la protecció, en A. En el cas dels fusibles de tipus gG es pren  igual a 1,6 vegades  la  intensitat
nominal del fusible.

Enfront de curtcircuit es verifica que els fusibles compleixen que:
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a) El poder de tall del fusible "Icu" és major que la màxima intensitat de curtcircuit que pot presentar‐se.

Qualsevol  intensitat  de  curtcircuit  que  pot  presentar‐se  s'ha  d'interrompre  en  un  temps  inferior  al  que  provocaria  que  el
conductor  arribés  a  la  seva  temperatura  límit  (160°C  per  a  cables  amb  aïllaments  termoplàstics  i  250°C  per  a  cables  amb
aïllaments termoestables), comprovant‐se que:

,5cc s fI I

cc fI I

sent:

Icc: Intensitat de curtcircuit en la línia que protegeix el fusible, en A

If: Intensitat de fusió del fusible en 5 segons, en A

Icc,5s: Intensitat de curtcircuit en el cable durant el temps màxim de 5 segons, en A. Es calcula mitjançant l'expressió:

cc

k S
I

t




sent:

S: Secció del conductor, en mm²

t: temps de durada del curtcircuit, en s

k: constant que depèn del material i aïllament del conductor

PVC XLPE

Cu 115 143

Al 76 94

La longitud màxima de cable protegida per un fusible enfront de curtcircuit es calcula com segueix:

   
max 2 2

f

f f n f n

U
L

I R R X X


   

sent:

Rf: Resistència del conductor de fase, en /km

Rn: Resistència del conductor de neutre, en /km

Xf: Reactància del conductor de fase, en /km

Xn: Reactància del conductor de neutre, en /km

2.1.2.2.‐ Interruptors automàtics

Igual que els fusibles, els interruptors automàtics protegeixen enfront de sobrecàrregues i curtcircuit.

Es comprova que la protecció enfront de sobrecàrregues compleix que:

b n zI I I 
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2 1.45 zI I 

sent:

Ic: Intensitat que circula pel circuito, en A

I2:  Intensitat de funcionament de  la protecció. En aquest cas, es pren  igual a 1,45 vegades  la  intensitat nominal de  l'interruptor
automàtic.

Enfront de curtcircuit es verifica que els interruptors automàtics compleixen que:

a) El poder de tall de l'interruptor automàtic 'Icu' és major que la màxima intensitat de curtcircuit que pot presentar‐se en capçalera
del circuit.

La  intensitat de curtcircuit mínima en peus del circuit és  superior a  la  intensitat de  regulació del  tir electromagnètic  'Imag' de
l'interruptor automàtic segons el seu tipus de corba.

Imag

Corba B 5 x In

Corba C 10 x In

Corba D 20 x In

El temps d'actuació de l'interruptor automàtic és inferior al que provocaria danys en el conductor per arribar‐se a en el mateix la
temperatura màxima admissible segons el seu tipus d'aïllament. Per a això, es comparen els valors d'energia específica pasante
(I²∙t) durant la durada del curtcircuit, expressats en A²∙s, que permet passar l'interruptor, i la qual admet el conductor.

Per  a  aquesta última  comprovació  es  calcula  el  temps màxim  en  el  qual hauria d'actuar  la protecció  en  cas de produir‐se  el
curtcircuit, tant per a la intensitat de curtcircuit màxima en capçalera de línia com per a la intensitat de curtcircuit mínima en peus
de línia, segons l'expressió ja reflectida anteriorment:

2 2

2
cc

k S
t

I




Els  interruptors automàtics  tallen en un  temps  inferior a 0,1 s, segons  la norma UNE 60898, pel que si el  temps anteriorment
calculat  estigués  per  sobre  d'aquest  valor,  el  tir  de  l'interruptor  automàtic  quedaria  garantit  per  a  qualsevol  intensitat  de
curtcircuit que es produís al llarg del cable. En cas contrari, es comprova la corba i2t de l'interruptor, de manera que el valor de
l'energia específica pasante de l'interruptor sigui inferior a l'energia específica pasante admissible pel cable.

2 2
int erruptor cableI t I t  

2 2 2
cableI t k S  

2.1.2.3.‐ Limitadors de sobretensió

Segons ITC‐BT‐23,  les  instal∙lacions  interiors s'han de protegir contra sobretensions transitòries sempre que  la  instal∙lació no estigui
alimentada per una xarxa de distribució subterrània en la seva totalitat, és a dir, tota instal∙lació que sigui alimentada per algun tram
de línia de distribució aèria sense pantalla metàl∙lica unida a terra en els seus extrems haurà de protegir‐se contra sobretensions.

Els  limitadors de  sobretensió  seran de  classe C  (tipus  II) en els quadres  i, en el  cas que  l'edifici disposi de parallamps,  s'afegiran
limitadors de sobretensión de classe B (tipus I) en la centralització de comptadors.
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2.1.2.4.‐ Protecció contra sobretensions permanents

La  protecció  contra  sobretensions  permanents  requereix  un  sistema  de  protecció  diferent  de  l'emprat  en  les  sobretensions
transitòries. En comptes de derivar a terra per evitar  l'excés de tensió, es necessita desconnectar la  instal∙lació de la xarxa elèctrica
per evitar que la sobretensió arribi als equips.

L'ús  de  la  protecció  contra  aquest  tipus  de  sobretensions  és  indispensable  en  àrees  on  es  puguin  produir  talls  continus  en  el
subministrament d'electricitat o on existeixin fluctuacions del valor de tensió subministrada per la companyia elèctrica.

En  àrees  on  es  puguin  produir  talls  continus  en  el  subministrament  d'electricitat  o  on  existeixin  fluctuacions  del  valor  de  tensió
subministrada per la companyia elèctrica la instal∙lació es protegirà contra sobretensions permanents, segons s'indica a l'article 16.3
del REBT.

La protecció consisteix en una bobina associada a  l'interruptor automàtic que controla  la  tensió de  la  instal∙lació  i que, en cas de
sobretensió permanent, provoca el disparament de l'interruptor associat.

2.1.3.‐ Càlcul de la posada a terra

2.1.3.1.‐ Disseny del sistema de posada a terra

Xarxa de presa de terra per a estructura metàl∙lica composta per 215 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció
per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm i 8 m de cable conductor de coure nu
recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra dels pilars a connectar.

2.1.3.2.‐ Interruptors diferencials

Els interruptors diferencials protegeixen enfront de contactes directes i indirectes i han de complir els dos requisits següents:

Ha  d'actuar  correctament  per  al  valor  de  la  intensitat  de  defecte  calculada,  de manera  que  la  sensibilitat  'S'  assignada  al
diferencial compleixi:

seg

T

U
S

R


sent:

Useg: Tensió de seguretat, en V. D'acord a la instrucció ITC‐BT‐18 del reglament REBT la tensió de seguretat és de 24 V per als
locals humits i habitatges i 50 V per a la resta.

RT: Resistència de posada a terra, en ohm. Aquest valor ha de ser inferior a 15 ohm per a edificis amb parallamps i a 37 ohm
en edificis sense parallamps, d'acord amb GUIA‐BT‐26.

b) Ha de desconnectar en un temps compatible amb l'exigit per les corbes de seguretat.

D'altra  banda,  la  sensibilitat  de  l'interruptor  diferencial  ha  de  permetre  la  circulació  de  la  intensitat  de  fugides  de  la  instal∙lació
deguda a les capacitats paràsites dels cables. Així, la intensitat de no dispar del diferencial ha de tenir un valor superior a la intensitat
de fugides en el punt d'instal∙lació. La norma indica com intensitat mínima de no dispar la meitat de la sensibilitat.

2.2.‐ Resultados de cálculo

2.2.1.‐ Distribució de fases

La distribució de les fases s'ha realitzat de manera que la càrrega està el més equilibrada possible.

CPM‐1

Planta Esquema Pcalc [W]
Potència Elèctrica [W]

R S T

0 CPM‐1 ‐ 18938.6 ‐ ‐

0 Quadre d'ús industrial 1 18938.6 18938.6 ‐ ‐
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Quadre d'ús industrial 1

Nº de circuit Tipus de circuit Recinte
Potència Elèctrica [W]

R S T

C13 (Enllumenat exterior) C13 (Enllumenat exterior) ‐ 2350.0 ‐ ‐

C2 (preses) C2 (preses) ‐ 2900.0 ‐ ‐

C5 (bany i auxiliar de cuina) C5 (bany i auxiliar de cuina) ‐ 1300.0 ‐ ‐

C14 (Producció d'A.C.S.) C14 (Producció d'A.C.S.) ‐ 1600.0 ‐ ‐

C1 (il∙luminació) C1 (il∙luminació) ‐ 7039.0 ‐ ‐

C6 (il∙luminació) C6 (il∙luminació) ‐ 4670.8 ‐ ‐

C15 (Enllumenat d'emergència) C15 (Enllumenat d'emergència) ‐ 324.0 ‐ ‐

C15(2) (Enllumenat d'emergència) C15(2) (Enllumenat d'emergència) ‐ 64.8 ‐ ‐

C11 (automatització, energia i seguretat) C11 (automatització, energia i seguretat) ‐ 400.0 ‐ ‐

2.2.2.‐ Càlculs

Els resultats obtinguts es resumeixen en les següents taules:

Derivacions individuals

Dades de càlcul

Planta Esquema
Pcalc

(kW)
Longitud

(m)
Línia

Ic
(A)

I'z
(A)

c.d.t
(%)

c.d.tac
(%)

0 Quadre d'ús industrial 1 18.94 1.75 ES07Z1‐K (AS) 2x50+1G25 82.34 125.00 0.05 0.05

Descripció de les instal∙lacions

Esquema Línia Tipus de instal.lació
Iz
(A)

Fcagrup
Rinc

(%)
I'z
(A)

Quadre d'ús industrial 1 ES07Z1‐K (AS) 2x50+1G25 Conducte d'obra de fàbrica D=63 mm 125.00 1.00 ‐ 125.00

Sobrecàrrega i curtcircuit

Esquema Línia
Ic
(A)

Proteccions
Fusible
(A)

I2
(A)

Iz
(A)

Icu
(kA)

Iccc
(kA)

Iccp
(kA)

ticcp
(s)

tficcp
(s)

Lmax

(m)

Quadre d'ús industrial 1 ES07Z1‐K (AS) 2x50+1G25 82.34 100 160.00 125.00 100 12.000 5.785 0.99 0.05 448.53

Instal.lació interior

Locals comercials

En  la entrada de cada  local comercial s'instal∙la un quadre general de maniobra  i protecció, que conté els  següents dispositius de
protecció:

Interruptor  diferencial  general,  destinat  a  la  protecció  contra  contactes  indirectes  de  tots  els  circuits,  o  diversos  interruptors
diferencials per a la protecció contra contactes indirectes de cadascun dels circuits o grups de circuits en funció del tipus o caràcter de
la instal∙lació.

Interruptor automàtic de tall omnipolar, destinat a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun dels circuits interiors.

La composició del quadre i els circuits interiors serà la següent:

Dades de càlcul de Quadre d'ús industrial 1

Esquema
Pcalc

(kW)
Longitud

(m)
Línia

Ic
(A)

I'z
(A)

c.d.t
(%)

c.d.tac
(%)

Quadre d'ús industrial 1  

Sub‐grupo 1  

C13 (Enllumenat exterior) 2.35 309.48 RV‐K 3G6 10.22 53.00 2.79 2.84

Sub‐grupo 2  
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Dades de càlcul de Quadre d'ús industrial 1

Esquema
Pcalc

(kW)
Longitud

(m)
Línia

Ic
(A)

I'z
(A)

c.d.t
(%)

c.d.tac
(%)

C1 (il∙luminació) 7.04 1634.35 H07V‐K 3G16 30.60 54.00 3.00 3.06

C2 (preses) 3.45 213.08 RV‐K 3G6 15.00 46.00 5.44 5.49

C5 (bany i auxiliar de cuina) 3.45 99.14 RV‐K 3G6 15.00 46.00 3.95 4.00

C14 (Producció d'A.C.S.) 1.60 90.66 RV‐K 3G6 6.96 37.00 1.75 1.80

C15 (Enllumenat d'emergència) 0.32 1936.25 H07V‐K 3G1.5 1.41 13.00 1.40 1.45

Sub‐grupo 3  

C6 (il∙luminació) 4.67 1143.40 H07V‐K 3G10 20.31 40.00 3.30 3.35

C15(2) (Enllumenat d'emergència) 0.06 561.95 H07V‐K 3G1.5 0.28 13.00 0.30 0.35

C11 (automatització, energia i seguretat) 0.40 44.54 H07V‐K 3G1.5 1.74 13.00 0.45 0.50

Descripció de les instal∙lacions

Esquema Línia Tipus de instal.lació
Iz
(A)

Fcagrup
Rinc

(%)
I'z
(A)

C13 (Enllumenat exterior) RV‐K 3G6 Tub enterrat D=50 mm 53.00 1.00 ‐ 53.00

C1 (il∙luminació) H07V‐K 3G16 Tub encastat D=32 mm 54.00 1.00 ‐ 54.00

C2 (preses) RV‐K 3G6 Tub enterrat D=50 mm 53.00 1.00 ‐ 53.00

    Tub superficial D=20 mm 46.00 1.00 ‐ 46.00

C5 (bany i auxiliar de cuina) RV‐K 3G6 Tub enterrat D=50 mm 53.00 1.00 ‐ 53.00

    Tub superficial D=20 mm 46.00 1.00 ‐ 46.00

C14 (Producció d'A.C.S.) RV‐K 3G6 Tub enterrat D=50 mm 53.00 1.00 ‐ 53.00

    Tub superficial D=20 mm 46.00 1.00 ‐ 46.00

    Tub encastat D=25 mm 37.00 1.00 ‐ 37.00

C15 (Enllumenat d'emergència) H07V‐K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 13.00 1.00 ‐ 13.00

C6 (il∙luminació) H07V‐K 3G10 Tub encastat D=25 mm 40.00 1.00 ‐ 40.00

C15(2) (Enllumenat d'emergència) H07V‐K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 13.00 1.00 ‐ 13.00

C11 (automatització, energia i seguretat) H07V‐K 3G1.5 Tub encastat D=16 mm 13.00 1.00 ‐ 13.00

Sobrecàrrega i curtcircuit 'quadre d'ús industrial 1'

Esquema Línia
Ic
(A)

Proteccions
ICP: In

Guard: In
Aut: In, curva

Dif: In, sens, nº polos
Telerruptor: In, nº polos

I2
(A)

Iz
(A)

Icu
(kA)

Iccc
(kA)

Iccp
(kA)

ticcc
(s)

ticcp
(s)

Quadre d'ús industrial 1   IGA:      100 (bobina)  

Sub‐grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos  

C13 (Enllumenat exterior) RV‐K 3G6 10.22 Aut: 16 {C',B'} 23.20 53.00 15 11.618 0.161 0.24 28.53

Sub‐grupo 2   Dif:      100,       30, 2 polos  

C1 (il∙luminació) H07V‐K 3G16 30.60 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 54.00 15 11.618 0.832 0.24 4.89

C2 (preses) RV‐K 3G6 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 46.00 15 11.618 0.228 0.24 14.15

C5 (bany i auxiliar de cuina) RV‐K 3G6 15.00 Aut: 16 {C',B'} 23.20 46.00 15 11.618 0.309 0.24 7.71

C14 (Producció d'A.C.S.) RV‐K 3G6 6.96 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 37.00 15 11.618 0.318 0.24 7.26

C15 (Enllumenat d'emergència) H07V‐K 3G1.5 1.41 Aut: 10 {B'} 14.50 13.00 15 11.618 0.090 0.24 3.68

Sub‐grupo 3   Dif:       63,       30, 2 polos  

C6 (il∙luminació) H07V‐K 3G10 20.31 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 40.00 15 11.618 0.526 0.24 4.77

C15(2) (Enllumenat d'emergència) H07V‐K 3G1.5 0.28 Aut: 10 {B'} 14.50 13.00 15 11.618 0.083 0.24 4.30

C11 (automatització, energia i seguretat) H07V‐K 3G1.5 1.74 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 13.00 15 11.618 0.330 0.24 0.27
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Llegenda

c.d.t caiguda de tensió (%)

c.d.tac caiguda de tensió acumulada (%)

Ic intensitat de càlcul del circuit (A)

Iz
intensitat màxima admissible del conductor en les
condicions d'instal∙lació (A)

Fcagrup factor de correcció per agrupament

Rinc

percentatge de reducció de la intensitat admissible per
conductor en zona de risc d'incendi o explosió (%)

I'z
intensitat màxima admissible corregida del conductor en
les condicions d'instal∙lació. (A)

I2 intensitat de funcionament de la protecció (A)

Icu poder de tall de la protecció (kA)

Iccc intensitat de curtcircuit a l'inici de la línia (kA)

Iccp intensitat de curtcircuit al final de la línia (kA)

Lmax

longitud màxima de la línia protegida pel fusible a
curtcircuit (A)

Pcalc potència de càlcul (kW)

ticcc
temps que el conductor suporta la intensitat de curtcircuit
a l'inici de la línia (s)

ticcp
temps que el conductor suporta la intensitat de curtcircuit
al final de la línia (s)

tficcp
temps de fusió del fusible per a la intensitat de curtcircuit
(s)

2.2.3.‐ Símbols utilitzats

A continuació hi ha els símbols utilitzats en els plànols del projecte:

Servei monofàsic
Sortida per a llum incandescent, vapor de mercuri
o similar, adossada o penjada en paret

Lluminària exterior
Sortida per a llum incandescent, vapor de mercuri
o similar, adossada o penjada en sostre

Llum fluorescent amb 2 tubs
Sortida per a llum incandescent, vapor de mercuri
o similar, encastada en sostre

Lluminària d'emergència Sensor de proximitat sensible al tacte

Interruptor Presa de bany / auxiliar de cuina

2 Presa d'ús general doble M Motor de persiana

Ter. Presa de termo elèctric Interruptor estanc

Interruptor per a motor de persiana Presa d'ús general

Caixa de protecció i mesura (CPM) Quadre individual
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3.‐ PLEC DE CONDICIONS
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3.‐ PLEC DE CONDICIONS

3.1.‐ Calitat dels materials

3.1.1.‐ Generalitats

Tots els materials emprats en l'execució de la instal∙lació tindran, com a mínim , les característiques especificades en aquest Plec de
Condicions,  emprant‐se  sempre materials  homologats  segons  les  normes  UNE  citades  en  la  instrucció  ITC‐BT‐02  que  els  siguin
d'aplicació i duran el marcat CE de conformitat.

Els materials i equips emprats en la instal∙lació haurien de ser utilitzats en la forma i amb la finalitat per a la qual van ser fabricats. Els
inclosos  en  el  camp  d'aplicació  de  la  reglamentació  de  trasposició  de  les  Directives  de  l'Unió  Europea  haurien  de  complir  amb
l'establert en les mateixes.

En el no cobert per  tal  reglamentació, s'aplicaran els criteris  tècnics preceptuats pel present  reglament  (REBT 2002). En particular,
s'inclouran,  juntament  amb  els  equips  i materials,  les  indicacions  necessàries  per  a  la  seva  correcta  instal∙lació  i  ús,  havent  de
marcar‐se amb les següents indicacions mínimes:

‐ Identificació del fabricant, representant legal o responsable de la comercialització.

‐ Marca i model.

‐ Tensió y potència (o intensitat) assignades.

‐ Qualsevol altra indicació referent a l'ús específic del material o equip, assignat pel fabricant.

3.1.2.‐ Conductors i sistemes de canalitzacin

Conductors elèctrics
Abans de  la  instal∙lació dels  conductors,  l'instal∙lador haurà de  facilitar, per  a  cadascun dels materials  a utilitzar, un  certificat del
fabricant que indiqui el compliment de les normes UNE en funció dels requeriments de cadascuna de les parts de la instal∙lació.

En  cas d'omissió per part de  l'instal∙lador de  l'indicat en el paràgraf anterior, quedarà a  criteri de  la direcció  facultativa el poder
rebutjar l'executat amb dites materials, en aquest cas l'instal∙lador haurà de reposar els materials rebutjats sense sobrecarrego algun,
facilitant abans de la seva reposició aquests certificats.

Els conductors de la instal∙lació s'identificaràn pels colors del seu aislamiento:

‐ Negre, gris, marró per als conductors de fase o polars.

‐ Blau clar per al conductor neutre.

‐ Groc ‐ verd per al conductor de protecció.

‐ Vermell per al conductor dels circuits de comandament i control.

Conductors de neutre

La secció del conductor de neutre, segons  la  Instrucció  ITC‐BT‐19 en el seu apartat 2.2.2, en  instal∙lacions  interiors,  i per a tenir en
compte els corrents harmònics deguts a càrregues no lineals i els possibles desequilibris, serà com a mínim igual a la de les fases. Per
al cas de xarxes aèries o subterrànies de distribució en baixa tensió, les seccions a considerar seran les següents:

‐ Amb dos o tres conductors: igual a la dels conductors de fase.

‐ Amb quatre  conductors: meitat de  la  secció dels conductors de  fase, amb un mínim de 10 mm² per a coure  i de 16 mm² per a
alumini.

Conductors de protecció
Quan la connexió de la presa de terra es realitzi en el nínxol de la caixa general de protecció (CGP), per la mateixa conducció per on
discorri la línia general d'alimentació es disposarà el corresponent conductor de protecció.

Segons la Instrucció ITC‐BT‐26, en el seu apartat 6.1.2, els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament
que  els  conductors  actius.  S'instal∙laran  per  la mateixa  canalització  que  aquests  i  la  seva  secció  serà  la  indicada  en  la  Instrucció
ITC‐BT‐19 en el seu apartat 2.3.

Els  conductors  de  protecció  nus  no  estaran  en  contacte  amb  elements  combustibles.  En  els  passos  a  través  de  parets  o  sostres
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estaran protegits per un  tub d'adequada  resistència, que  serà, a més, no  conductor  i difícilment  combustible quan  travessi parts
combustibles de l'edifici.

Els conductors de protecció estaran convenientment protegits contra la deterioració mecànica i química, especialment en els passos a
través d'elements de la construcció.

Les  connexions  en  aquests  conductors  es  realitzaran  per mitjà  d'entroncaments  soldats  sense  ocupació  d'àcid,  o  per  peces  de
connexió d'estrenyiment per rosca. Aquestes peces seran de material  inoxidable,  i els cargols d'estrenyiment estaran proveïts d'un
dispositiu que eviti el seu desaferri.

Es prendran  les precaucions necessàries per a evitar  la deterioració causada per efectes electroquímics quan  les connexions siguin
entre metalls diferents.

Tubs protectors

Els tubs haurien de suportar, com a mínim, sense deformació alguna, les següents temperatures:

‐ 60°C per als tubs aïllants constituïts per policlorur de vinil o polietilè.

‐ 70°C per als tubs metàl∙lics amb forros aïllants de paper impregnat.

Els diàmetres exteriors mínims  i les característiques mínimes per als tubs en funció del tipus d'instal∙lació i del nombre i secció dels
cables  a  conduir,  s'indiquen  en  la  Instrucció  ITC‐BT‐21,  en  el  seu  apartat  1.2.  El  diàmetre  interior mínim  dels  tubs  haurà  de  ser
declarat pel fabricant.

3.1.2.1.‐ Línia general d'alimentació

3.1.2.2.‐ Derivacions individuals

Els conductors a utilitzar estaran formats per:

‐ Derivació  individual monofàsica en conducte d'obra de  fàbrica, formada per cables unipolars amb conductors de coure, ES07Z1‐K
2x50+1G25 mm², sota tub protector de polipropilè.

Segons  la  Instrucció  ITC BT 16, a  fi de  satisfer  les disposicions  tarifarias vigents,  s'haurà de disposar del  cablejat necessari per als
circuits de comandament i control. El color d'identificació d'aquest cable serà el vermell, i la seva secció mínima serà de 1,5 mm².

3.1.2.3.‐ Instal.lació interior

Els conductors elèctrics empleats en l'execució dels circuits interiors estaran formats per:

‐ Xarxa  elèctrica  de  distribució  interior  d'ús  industrial  composta  de:  canalització  amb  tub  protector;  cablejat  amb  conductors  de
coure; mecanismes (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc) i monobloc de superfície (IP55).

3.2.‐ Normes d'execució de les instal∙lacions

3.2.1.‐ Caixes Generals de Protecció

Caixa general de protecció
El neutre estarà constituït per una connexió amovible situada a l'esquerra de les fases i disposarà d'un born de connexió a terra per al
seu reforç.

La part inferior de la porta es trobarà, almenys, a 30 cm del sòl, tal com s'indica en el següent esquema:
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La  seva  situació  serà  aquella  que  quedi més  prop  de  la  xarxa  de  distribució  pública,  quedant  protegida  adequadament  d'altres
instal∙lacions d'aigua, gas, telèfon o altres serveis, segons s'indica en les instruccions ITC‐BT‐06 i ITC‐BT‐07.

Les caixes generals de protecció (CGP) se situaran en zones de lliure accés permanent. Si la façana no limita amb la via pública, la CGP
se situarà en el límit entre les propietats pública i privada.

En aquest cas, es situaran en la boga de la parcel∙la amb la via pública, segons es reflecteix en el document 'Planos'.

Les caixes generals de protecció contaran amb un born de connexió per a la seva posada a terra.

3.2.2.‐ Sistemes de canalització

Prescripcions generals
El  traçat de  les  canalitzacions  es  farà  seguint  preferentment  línies  paral∙leles  a  les  verticals  i horitzontals  que  limiten  el  local on
s'efectua la instal∙lació.

Els  tubs  s'uniran  entre  si  mitjançant  accessoris  adequats  a  la  seva  classe  que  assegurin  la  continuïtat  que  proporcionen  als
conductors.

Els tubs aïllants rígids curvables en calent podran ser ensamblats entre si en calent, recobrint l'entroncament amb una cua especial
quan es desitgi una unió estanca.

Les corbes practicades en els tubs seran contínues i no originaran reduccions de secció inadmissibles. Els ràdios mínims de curvatura
per a cada classe de tub seran els indicats en la norma UNE EN 5086‐2‐2

Serà possible  la  fàcil  introducció  i  retirada dels  conductors en els  tubs després de  col∙locats  i  fixats aquests  i els  seus accessoris,
disposant per a això els registres que es considerin convenients, i que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 m. El
nombre de corbes en angle recte situades entre dos registres consecutius no serà superior a tres. Els conductors s'allotjaran en els
tubs després de col∙locats aquests.

Els registres podran estar destinats únicament a facilitar la introducció i retirada dels conductors en els tubs, o servir al mateix temps
com caixes d'entroncament o derivació.

Quan els  tubs estiguin  constituïts per matèries  susceptibles d'oxidació,  i quan hagin  rebut durant el  curs del  seu muntatge algun
treball de mecanització, s'aplicarà a les parts mecanitzades pintura antioxidant.

Igualment,  en  el  cas  d'utilitzar  tubs  metàl∙lics  sense  aïllament  interior,  es  tindrà  en  compte  la  possibilitat  que  es  produeixin
condensacions  d'aigua  en  l'interior  dels mateixos,  per  a  això  es  triarà  convenientment  el  traçat  de  la  seva  instal∙lació,  preveient
l'evacuació  d'aigua  en  els  punts més  baixos  d'ella  i,  si  fos  necessari,  establint  una  ventilació  apropiada  en  l'interior  dels  tubs
mitjançant el sistema adequat, com pot ser, per exemple, l'ocupació d'una "te" deixant un dels braços sense utilitzar.

Quan els tubs metàl∙lics 
haver_de<3> posar‐se a terra,  la seva continuïtat elèctrica quedarà convenientment assegurada. En el cas d'utilitzar tubs metàl∙lics
flexibles, és necessari que la distància entre dues posades a terra consecutives dels tubs no excedeixi de 10 m.
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No podran utilitzar‐se els tubs metàl∙lics com conductors de protecció o de neutre.

Tubs en montatge superficial
Quan els tubs es col∙loquin en muntatge superficial es tindran en compte a més les següents prescripcions:

Els tubs es fixaran a  les parets o sostres per mitjà de bridas o abraçadores protegides contra  la corrosió  i sòlidament subjectes. La
distància  entre  aquestes  serà,  com  a màxim,  0,50 m.  Es disposaran  fixacions de  l'una  i  l'altra part  en  els  canvis d'adreça,  en  els
entroncaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells.

Els tubs es col∙locaran adaptant‐los a la superfície sobre la qual s'instal∙len, corbant‐los o usant els accessoris necessaris.

En alineacions rectes, les desviacions de l'eix del tub pel que fa a la línia que uneix els punts extrems no serà superior al 2%.

És convenient disposar els  tubs normals, sempre que sigui possible, a una altura mínima de 2,5 m sobre el sòl, a  fi de protegir‐los
d'eventuals danys mecànics.

En els creus de tubs rígids amb  juntes de dilatació d'un edifici haurien d'interrompre's els tubs, quedant els extrems dels mateixos
separats entre si 5 cm aproximadament, unint‐se posteriorment mitjançant manguitos lliscants amb una longitud mínima de 20 cm.

Tubs encastats
Quan els tubs es col∙loquin encastats es tindran en compte, a més, les següents prescripcions:

La instal∙lació de tubs encastats serà admissible quan la seva posada en obra s'efectuï després d'acabats els treballs de construcció i
d'esquerdejat de parets i sostres, podent l'arrebossat dels mateixos aplicar‐se posteriorment.

Les dimensions de les fregues seran suficients perquè els tubs quedin recoberts per una capa de 1 cm d'espessor, com a mínim, del
revestiment de les parets o sostres. En els angles, l'espessor pot reduir‐se a 0.5 cm.

En els canvis d'adreça, els tubs estaran convenientment corbats, o bé proveïts de colzes o "tes" apropiats, però en aquest últim cas
només s'admetran els proveïts de tapes de registre.

Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i desmuntables una vegada finalitzada l'obra. Els registres i
caixes  quedaran  enrasats  amb  la  superfície  exterior  del  revestiment  de  la  paret  o  sostre  quan  no  s'instal∙lin  en  l'interior  d'un
allotjament  tancat  i  practicable.  Igualment,  en  el  cas  d'utilitzar  tubs  normals  encastats  en  parets,  és  convenient  disposar  els
recorreguts horitzontals a 50 cm, com a màxim, del sòl o sostre, i els verticals a una distància dels angles o cantons no superior a 20
cm.

Línia general d'alimentació
Quan  la  línia general d'alimentació discorri verticalment, ho  farà per  l'interior d'una canal o conducte d'obra de  fàbrica encastat o
adossat al buit de l'escala per llocs d'ús comú, tret que aquests recintes siguin protegits, conforme a l'establert en el CTE DB SI.

La canal o conducte serà enregistrable i precintable en cada planta, amb tallafocs almenys cada tres plantes. Les seves parets tindran
una resistència al  foc de EI 120 segons CTE DB SI. Les dimensions mínimes del conducte seran de 30x30 cm.  i es destinarà única  i
exclusivament a allotjar la línia general d'alimentació i el conductor de protecció.

Les tapes de registre tindran una resistència al foc EI2 60 conforme al CTE DB SI i no seran accessibles des de l'escala o zona d'ús comú
quan aquests siguin recintes protegits.
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L'execució de les canalitzacions i la seva estesa es faran d'acord amb l'expressat en els documents del present projecte.

Quan el tram vertical no comuniqui plantes diferents, no serà necessari realitzar aquest tram en canaladura, sinó que serà suficient
col∙locar‐lo directament encastat o en superfície, estant allotjats els conductors sota tub o canal protectora.

Derivacions individuals
Els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions  individuals seran de 32 mm. Quan, per coincidència del traçat, es
produeixi una agrupació de dues o més derivacions  individuals, aquestes podran ser esteses simultàniament en  l'interior d'un canal
protector mitjançant cable amb coberta.

En qualsevol cas, per a atendre possibles ampliacions, es disposarà d'un tub de reserva per cada deu derivacions individuals o fracció,
des de les concentracions de comptadors fins als habitatges o locals.

Les derivacions individuals haurien de discórrer per llocs d'ús comú. Si això no és possible, quedaran determinades les seves servituds
corresponents.

Quan  les derivacions  individuals discorrin verticalment, s'allotjaran en  l'interior d'una canaladura o conducte d'obra de fàbrica amb
parets de resistència al foc EI 120, preparat exclusivament per a aquesta fi. Aquest conducte podrà anar encastat o adossat al buit
d'escala o zones d'ús comú, salvo quan siguin recintes protegits, conforme a l'establert en el CTE DB SI.

Es disposaran, a més, elements tallafocs cada 3 plantes i tapes de registre precintables de la dimensió de la canaladura i de resistència
al foc EI2 60 conforme al CTE DB SI.

L'altura mínima  de  les  tapes  de  registre  serà  de  0,30 m  i  la  seva  amplària  igual  a  la  de  la  canal.  La  seva  part  superior  quedarà
instal∙lada, com a mínim, a 0,20 m del sostre, tal com s'indica en el gràfic següent:
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Les dimensions de la canaladura vindran donades pel nombre de tubs protectors que ha de contenir. Aquestes dimensions seran les
indicades en la taula següent:

Nº de derivacions
Ample L (m)

Profunditat P = 0,15m (Una fila) Profunditat P = 0,30m (Dues files)

Fins 12 0.65 0.50

13 ‐ 24 1.25 0.65

25 ‐ 36 1.85 0.95

37 ‐ 48 2.45 1.35

Per a més derivacions individuals de les indicades es disposarà el nombre de conductes o canaletes necessari.

Els sistemes de conducció de cables han d'instal∙lar‐se de manera que no es redueixin les característiques de l'estructura de l'edifici
en la seguretat contra incendis i seran 'no propagadores de la flama'. Els elements de conducció de cables, d'acord amb les normes
UNE‐EN 50085‐1 i UNE‐EN 50086‐1 , compleixen amb aquesta prescripció.

3.2.3.‐ Centralització de contadors

Les centralizacions de comptadors estaran concebudes per a albergar els aparells de mesura, comandament, control  (aliè al  ICP)  i
protecció de totes i cadascuna de les derivacions individuals que s'alimenten des de la pròpia concentració.

Quan  existeixin  evolupants,  estaran  dotades  de  dispositius  precintables  que  impedeixin  qualsevol manipulació  interior,  podent
constituir un o diversos conjunts. Els elements constituents de la centralització que ho precisin estaran marcats de forma visible per a
permetre una fàcil i correcta identificació del subministrament que corresponen.
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La centralizació de comptadors estarà formada per mòduls destinats a albergar els següents elements:

‐ Interruptor omnipolar de tall en càrrega.

‐ Embarrat general.

‐ Fusibles de seguretat.

‐ Aparells de mesura.

‐ Embarrat general de protecció.

‐ Borns de sortida i posada a terra.

‐ Contador de serveis generals.

Sobre el mòdul que allotja a l'interruptor omnipolar es col∙locarà el mòdul corresponent als serveis generals.

S'utilitzaran materials i conductors no propagadors de la flama i amb emissió de fums i opacitat reduïda conforme a la norma UNEIX
21027‐9 (si el material és termoestable) o a la norma UNE 211002 (si el material és termoplàstic).

Disposaran, a més, del cablejat necessari per als circuits de comandament i control amb l'objectiu de satisfer les disposicions tarifarias
vigents. El cable tindrà  les mateixes característiques que  les  indicades en el paràgraf anterior, el seu color serà vermell  i tindrà una
secció de 1,5 mm².

Complirà les següents condicions:

‐ Estarà situat en la planta baixa, entresòl o primer soterrani de l'edifici (estalvi quan existeixin centralizacions per planta), encastat o
adossat sobre un parament de la zona comuna de l'entrada, el més pròxim a ella i a la canalització per a les derivacions individuals.

‐ No tindrà bastidors intermedis que dificultin la instal∙lació o lectura dels comptadors i altres dispositius.

‐ Des de la part més sortint de l'armari fins a la paret oposada haurà de respectar‐se un passadís de 1,5 m com a mínim.

‐ Els armaris tindran una característica tallafocs mínima E 30.

‐ Les portes de tancament disposaran del pany normalitzat per l'empresa subministradora.

‐ Disposarà de ventilació i il∙luminació suficient. En els seus voltants s'instal∙larà un extintor mòbil, d'eficàcia mínima 21B, del qual la
instal∙lació i el manteniment serà a càrrec de la propietat de l'edifici. Igualment, es col∙locarà una base d'endoll (presa de corrent)
amb presa de terra de 16 A per a serveis de manteniment.

Els recintes compliran, a més, amb les condicions tècniques especificades per la companyia subministradora, i la seva situació serà la
reflectida en el document 'Plànols'.

Les dimensions dels mòduls components de la centralizació s'indiquen a continuació, sent el nombre de mòduls, en cada cas, l'indicat
en els punts anteriors:
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3.2.4.‐ Caixes d'entroncament i derivació

Les connexions entre conductors es realitzaran en l'interior de caixes apropiades de material aïllant o, si són metàl∙liques, protegides
contra la corrosió.

Les seves dimensions seran tals que permetin allotjar  folgadament tots els conductors que hàgin de contenir,  i  la seva profunditat
equivaldrà, com menys, al diàmetre del tub major més un 50% del mateix, amb un mínim de 40 mm per a la seva profunditat i 80 mm
per al diàmetre o costat interior.

Quan es vulguin fer estances les entrades dels tubs en les caixes de connexió, haurien d'emprar‐se premsaestopes adequats.

En  cap  cas es permetrà  la unió de  conductors per  simple  retorcimiento o enrotllament entre  si dels mateixos,  sinó que haurà de
realitzar‐se sempre utilitzant borns de connexió muntats  individualment o constituint blocs o regletas de connexió. Pot permetre's,
així mateix, la utilització de bridas de connexió. Les unions haurien de realitzar‐se sempre en l'interior de caixes d'entroncament o de
derivació.

Si es  tracta de cables haurà de cuidar‐se al  fer  les connexions que el corrent es  reparteixi per  tots els  filferros components,  i si el
sistema adoptat és de cargol d'estrenyiment entre una arandela metàl∙lica sota el seu cap i una superfície metàl∙lica, els conductors
de  secció superior a 6 mm² haurien de connectar‐se per mitjà de  terminals adequats, comprovant sempre que  les connexions no
quedin sotmeses a esforços mecànics.
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Perquè no pugui ser destruït l'aïllament dels conductors pel seu frec amb les vores lliures dels tubs, els extrems d'aquests, quan siguin
metàl∙lics i penetrin en una caixa de connexió o aparell, estaran proveïts de filtres amb vores arrodonides o dispositius equivalents, o
bé convenientment mecanitzats, i si es tracta de tubs metàl∙lics amb aïllament interior, aquest últim sobresortirà uns mil∙límetres de
la seva coberta metàl∙lica.

3.2.5.‐ Aparells de comandament i maniobra

Els aparells de  comandament  i maniobra  (interruptors  i  commutadors)  seran de  tipus  tancat  i material aïllant,  tallaran el  corrent
màxim del circuit que estan col∙locats sense donar lloc a la formació d'arcs permanents, i no podran prendre una posició intermitja.

Les peces de contacte tindran unes dimensions tals que la temperatura no pugui excedir de 65°C en cap d'elles.

Han  de  poder  realitzar‐se  de  l'ordre  de  10.000 maniobres  d'obertura  i  tancament  a  la  intensitat  i  tensió  nominals,  que  estaran
marcades en lloc visible.

3.2.6.‐ Aparells de protecció

Protecció contra sobreintesitats
Els  conductors  actius  han  d'estar  protegits  per  un  o  diversos  dispositius  de  tall  automàtic  contra  les  sobrecàrregues  i  contra  els
curtcircuits.

Aplicació
Excepte els conductors de protecció, tots els conductors que formen part d'un circuit,  inclòs el conductor neutre, estaran protegits
contra les sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits).

Protecció contra sobrecàrregues
Els dispositius de protecció han d'estar previstos per a interrompre tota corrent de sobrecàrrega en els conductors del circuit abans
que  pugui  provocar  un  escalfament  perjudicial  a  l'aïllament,  a  les  connexions,  a  les  extremitats  o  al  medi  ambient  en  les
canalitzacions.

El límit d'intensitat de corrent admissible en un conductor ha de quedar en tot cas garantit pel dispositiu de protecció utilitzat.

Com  dispositius  de  protecció  contra  sobrecàrregues  seran  utilitzats  els  fusibles  calibrats  de  característiques  de  funcionament
adequades o els interruptors automàtics amb corba tèrmica de tall.

Protecció contra curtcircuits
Han de preveure's dispositius de protecció per a interrompre tota corrent de curtcircuit abans que aquesta pugui resultar perillosa a
causa de els efectes tèrmics i mecànics produïts en els conductors i en els connexions.

En l'origen de tot circuit s'establirà un dispositiu de protecció contra curtcircuits la capacitat dels quals de tall estarà d'acord amb la
intensitat de curtcircuit que pugui presentar‐se en el punt de la seva instal∙lació.

S'admeten  com  dispositius  de  protecció  contra  curtcircuits  els  fusibles  de  característiques  de  funcionament  adequades  i  els
interruptors automàtics amb sistema de tall electromagnètic.

Situació i composició
S'instal∙laran el més prop possible del punt d'entrada de  la derivació  individual en el  local o habitatge de  l'abonat. S'establirà un
quadre de distribució d'on partiran els circuits interiors, i en el qual s'instal∙larà un interruptor general automàtic de cort omnipolar
que  permeti  el  seu  accionament manual  i  que  estigui  dotat  de  dispositius  de  protecció  contra  sobrecàrregues  i  curtcircuits  de
cadascun dels circuits interiors de l'habitatge o local, i un interruptor diferencial destinat a la protecció contra contactes indirectes.

En  general,  els  dispositius  destinats  a  la  protecció  dels  circuits  s'instal∙laran  en  l'origen  d'aquests,  així  com  en  els  punts  que  la
intensitat  admissible  disminueixi  per  canvis  deguts  a  secció,  condicions  d'instal∙lació,  sistema  d'execució,  o  tipus  de  conductors
utilitzats.

Normes aplicables
Petits interruptors automàtics (PIA)
Els  interruptors automàtics per a  instal∙lacions domèstiques  i anàlogues per a  la protecció contra sobreintensidades s'ajustaran a  la
norma UNEIX‐EN 60‐898. Aquesta norma s'aplica als interruptors automàtics amb tall a l'aire, de tensió assignada fins a 440 V (entre
fases), intensitat assignada fins a 125 A i poder de tall nominal no superior a 25000 A.

Els valors normalitzats de les tensions assignades són:

‐ 230 V Per als interruptors automàtics unipolares i bipolares.

‐ 230/400 V Per als interruptors automàtics unipolares.

‐ 400 V Per als interruptors automàtics bipolares, tripolares i tetrapolares.

Els valors 240 V, 240/415 V i 415 V respectivament, són també valors normalitzats.

Els valors preferencials de les intensitats assignades són: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A.

Plec de condicions

Projecte constructiu d'una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell Data: 29/04/12

Pàgina 28

Produït per una versió educativa de CYPE

Produït per una versió educativa de CYPE

Pr
od

uï
t 

pe
r 

un
a 

ve
rs

ió
 e

du
ca

tiv
a 

de
 C

YP
E Produït per una versió educativa de C

YPE



El poder de tall assignat serà: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 i per damunt 15000, 20000 y 25000 A.

La característica de dispar instantani dels interruptors automàtics vindrà determinada per la seva corba: B, C o D.

Cada interruptor ha d'estar marcat, de forma visible i indeleble, amb les següents indicacions:

‐ El corrent assignat, sense el símbol A, precedit del símbol de la característica de tir instantani (B, C o D), per exemple B16.

‐ Poder de cort assignat en ampers, dins d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats.

‐ Classe de limitació d'energia, si és aplicable.

Els borns destinats exclusivament al neutre, han d'estar marcats amb la lletra "N".

Interruptors automàtics de baixa tensió
Els interruptors automàtics de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE‐EN 60‐947‐2: 1996.

Aquesta norma s'aplica als  interruptors automàtics els contactes principals dels quals estan destinats a ser connectats a circuits  la
tensió assignada dels quals no sobrepassa 1000 V en corrent altern, o 1500 V en corrent continu. S'aplica qualssevol que siguin  les
intensitats assignades, els mètodes de fabricació i l'ocupació prevista dels interruptors automàtics.

Cada interruptor automàtic ha d'estar marcat, de forma visible i indeleble, amb les següents indicacions:

‐ Intensitat assignada (In).

‐ Capacitat per al seccionament, si ha lloc.

‐ Indicacions de les posicions d'obertura i de tancament respectivament per O i |, si s'empren símbols.

També duran marcat encara que no  sigui visible en  la  seva posició de muntatge, el  símbol de  la naturalesa de  corrent que hagin
d'emprar‐se,  i el símbol que  indiqui  les característiques de desconnexió, o en defecte d'això, aniran acompanyats de  les corbes de
desconnexió.

Fusibles
Els fusibles de baixa tensió s'ajustaran a la norma UNE‐EN 60‐269‐1:1998.

Aquesta norma s'aplica als fusibles amb cartutxos fusibles limitadors de corrent de fusió tancada i que tinguin un poder de cort igual o
superior a 6 CA. Destinats a assegurar la protecció de circuits, de corrent altern i freqüència industrial, en els quals la tensió assignada
no sobrepassi 1000 V, o els circuits de corrent continu la tensió assignada del qual no sobrepassi els 1500 V.

Els valors d'intensitat per als fusibles expressats en ampers han de ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160,
200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.

Haurien de dur marcada la intensitat i tensió nominals de treball per a les quals han estat construïts.

Interruptors amb protecció incorporada per intensitat diferencial residual
Els interruptors automàtics de baixa tensió amb dispositius reaccionantes sota  l'efecte d'intensitats residuals s'ajustaran a l'annex B
de la norma UNE‐EN 60‐947‐2:1996.

Aquesta norma s'aplica als  interruptors automàtics els contactes principals dels quals estan destinats a ser connectats a circuits  la
tensió assignada dels quals no sobrepassa 1000 V en corrent altern o 1500 V en corrent continu. S'aplica qualssevol que siguin  les
intensitats assignades.

Els valors preferents d'intensitat diferencial residual de funcionament assignada són: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A,
10A, 30A.

Característiques principals dels dispositius de protecció

Els dispositius de protecció compliran les condicions generals següents:

‐ Haurien  de  poder  suportar  la  influència  dels  agents  exteriors  que  estiguin  sotmesos,  presentant  el  grau  de  protecció  que  els
correspongui d'acord amb les seves condicions d'instal∙lació.

‐ Els fusibles aniran col∙locats sobre material aïllant  incombustible  i estaran construïts de manera que no puguin projectar metall al
fondre's. Permetran la seva substitució amb la instal∙lació sota tensió sense perill algun.
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‐ Els  interruptors  automàtics  seran  els  apropiats  als  circuits  a  protegir,  responent  en  el  seu  funcionament  a  les  corbes
intensitat‐temps adequades. Haurien de tallar el corrent màxim del circuit que estiguin col∙locades, sense donar  lloc a  la formació
d'arc permanent, obrint o  tancant els circuits, sense possibilitat de prendre una posició  intermèdia entre  les corresponents a  les
d'obertura  i  tancament. Quan  s'utilitzin  per  a  la  protecció  contra  curtcircuits,  la  seva  capacitat  de  cort  estarà  d'acord  amb  la
intensitat de curtcircuit que pugui presentar‐se en el punt de la seva instal∙lació, tret que vagin associats amb fusibles adequats que
compleixin aquest requisit, i que siguin de característiques coordinades amb les de l'interruptor automàtic.

‐ Els interruptors diferencials haurien de resistir els corrents de curtcircuit que puguin presentar‐se en el punt de la seva instal∙lació, i
en cas contrari haurien d'estar protegits per fusibles de característiques adequades.

Protecció contra sobretensions transitòries d'origen atmosfèric
Segons l'indicat en la Instrucció ITC BT 23 en l'apartat 3.2:

Quan una  instal∙lació  s'alimenta per, o  inclou, una  línia aèria amb  conductors nus o aïllats, es  considera necessària una protecció
contra sobretensions d'origen atmosfèric en l'origen de la instal∙lació.

El nivell de sobretensiones pot controlar‐se mitjançant dispositius de protecció contra les sobretensiones col∙locats en les línies aèries
(sempre que estiguin suficientment pròxims a l'origen de la instal∙lació) o en la instal∙lació elèctrica de l'edifici.

Els dispositius de protecció contra sobretensiones d'origen atmosfèric han de seleccionar‐se de manera que el seu nivell de protecció
sigui inferior a la tensió suportada a impuls de la categoria dels equips i materials que es preveu que es vagin a instal∙lar.

En xarxes TT, els descargadores es connectaran entre cadascun dels conductors,  incloent el neutre o compensador  i  la  terra de  la
instal∙lació.

Protecció contra contactes directes i indirectes
Els mitjans de protecció  contra  contactes directes  i  indirectes en  instal∙lació  s'executaran  seguint  les  indicacions detallades  en  la
Instrucció ITC BT 24 , i en la Norma UNE 20.460 ‐4‐41.

La protecció contra contactes directes consisteix a prendre  les mesures destinades a protegir a  les persones contra els perills que
poden derivar‐se d'un contacte amb les parts actives dels materials elèctrics. Els mitjans a utilitzar són els següents:

‐ Protecció per aïllament de les parts actives.

‐ Protecció mitjançant barreres o envolvents.

‐ Protecció per mitjà d'obstacles.

‐ Protecció per posada fora d'abast per allunyament.

‐ Protecció complementària per dispositius de corrent diferencial residual.

S'utilitzarà el mètode de protecció contra contactes indirectes per tall de l'alimentació en cas de fallada, mitjançant l'ús d'interruptors
diferencials.

El corrent a terra produïda per un únic defecte franc ha de fer actuar el dispositiu de tall en un temps no superior a 5 s.

Una massa qualsevol no pot romandre en relació a una presa de terra elèctricament diferent, a un potencial superior, en valor eficaç,
a:

‐ 24 V en els locals o emplaçaments humits o mullats.

‐ 50 V en els altres casos.

Totes les masses d'una mateixa instal∙lació han d'estar unides a la mateixa presa de terra.

Com dispositius de cort per intensitat de defecte s'empraran els interruptors diferencials.

Ha de complir‐se la següent condició:

c

s

V
R

I


sent:

R: Resistència de posada a terra ().
Vc: Tensió de contacte màxima (24V en locals humits i 50V en els altres casos).
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Is: Sensibilitat de  l'interruptor diferencial (valor mínim del corrent de defecte, en A, a partir del com  l'interruptor diferencial ha
d'obrir automàticament, en un temps convenient, la instal∙lació a protegir).

3.2.7.‐ Instal∙lacions interiors que continguin una banyera o dutxa.

Totes aquelles  instal∙lacions  interiors d'habitatges,  locals  comercials, oficines o qualsevol altre  local destinat a  fins anàlogues que
continguin una banyera o dutxa, s'executaran segons l'especificat en la Instrucció ITC‐BT‐27.

Per a aquest tipus d'instal∙lacions es tindran en compte els següents volums i prescripcions:

‐ VOLUM 0: Comprèn l'interior de la banyera o dutxa. En un lloc que contingui una dutxa sense plat, el volum 0 estarà delimitat pel sòl
i per un plànol horitzontal a 0,05 m per damunt fel sòl.

‐ VOLUM 1: Està  limitat pel plànol horitzontal superior al volum 0, és a dir  , per sobre de  la banyera,  i el plànol horitzontal situat a
2,25 metres per sobre del sòl. El plànol vertical que limita al volum 1 és el plànol vertical al voltant de la banyera o dutxa.

‐ VOLUM 2: Està limitat pel plànol vertical tangent a les vores exteriors de la banyera i el plànol vertical paral∙lel situat a una distància
de 0,6 m; i entre el sòl i pla horitzontal situat a 2,25 m per sobre del sòl.

‐ VOLUM 3: Aquesta limitat pel plànol vertical límit exterior del volum 2 i el plànol vertical paral∙lel situat a una distància d'aquest de
2,4 metres. El volum 3 està comprès entre el sòl i una altura de 2,25 m.

Per al volum 0 el grau de protecció necessari serà el IPX7, i no està permesa la instal∙lació de mecanismes.

En el volum 1, el grau de protecció habitual serà IPX4, s'utilitzarà el grau IPX2 per sobre del nivell més alt d'un difusor fix, i el IPX5 en
els equips de banyeres de hidromassatge i en banys comuns en els quals es puguin produir dolls d'aigua durant la seva neteja. Podran
ser  instal∙lats  aparells  fixos  com  calentadores  d'aigua,  bombes  de  dutxa  i  equip  elèctric  per  a  banyeres  de  hidromassatge  que
compleixin amb la seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de corrent diferencial
de valor no superior a 30 mA.

En el volum 2, el grau de protecció habitual serà IPX4, s'utilitzarà el grau IPX2 per sobre del nivell més alt d'un difusor fix, i el IPX5 en
els  banys  comuns  en  els  quals  es  puguin  produir  dolls  durant  la  seva  neteja.  Es  permet  la  instal∙lació  de  blocs  d'alimentació  de
afeitadoras que compleixin amb la UNE EN 60742 o UNEIX EN 61558‐2‐5. Es podran instal∙lar també tots els aparells permesos en el
volum 1, lluminàries, ventiladors, calefactores, i unitats mòbils de hidromasaje que compleixin amb la seva normativa aplicable, i que
a més estiguin protegits amb un diferencial de valor no superior a 30 mA.

En el volum 3, el grau de protecció necessari serà el  IPX5 en els banys comuns quan es puguin produir dolls d'aigua durant  la seva
neteja. Es podran instal∙lar bases i aparells protegits per dispositius de corrent diferencial de valor no superior a 30 mA.

Es realitzarà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl∙liques existents (aigua freda, calenta, desguàs, calefacció, gas,
etc.) i les masses dels aparells sanitaris metàl∙lics i tots els altres elements conductors accessibles, tals com marcs metàl∙lics de portes,
radiadors,  etc.  El  conductor  que  asseguri  aquesta  protecció  haurà  d'estar  preferentment  soldat  a  les  canalitzacions  o  als  altres
elements conductors, o si no, fixat solidàriament als mateixos per collarets o altre tipus de subjecció apropiat a força de metalls no
ferris, establint els contactes sobre parts metàl∙liques sense pintura. Els conductors de protecció de posada a terra, quan existeixin, i
de connexió equipotencial, han d'estar connectats entre si. La secció mínima d'aquests últims estaràs d'acord amb el disposat en la
Instrucció ITC‐BT‐19 per als conductors de protecció.

3.2.8.‐ Instal∙lació de posada a terra

Estarà  composta  de  presa  de  terra,  conductors  de  terra,  born  principal  de  terra  i  conductors  de  protecció.  S'executarà  segons
l'especificat en la Instrucció ITC‐BT‐18.

Naturalesa i seccions mínimes
Els materials que assegurin la posada a terra seran tals que:

El valor de la resistència de posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de funcionament de la instal∙lació, tenint
en  compte els  requisits generals  indicats en  la  ITC‐BT‐24  i els  requisits particulars de  les  Instruccions Tècniques aplicables a  cada
instal∙lació.

Els corrents de defecte a terra i els corrents de fugida puguin circular sense perill, particularment des del punt de vista de solicitacions
tèrmiques, mecàniques i elèctriques.

En tots els casos, els conductors de protecció que no formin part de la canalització d'alimentació seran de coure amb una secció de,
almenys, 2,5 mm² si disposen de protecció mecànica i 4 mm² si no disposen d'ella.

Les seccions dels conductors de protecció i dels conductors de terra estan definides en la Instrucció ITC‐BT‐18.

Estesa dels conductors
Els conductors de terra enterrats esteses en el sòl es considera que formen part de l'elèctrode.
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El recorregut dels conductors de la línia principal de terra, les seves derivacions i els conductors de protecció, serà el més curt possible
i sense canvis bruscs d'adreça. No estaran sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic.

Connexions dels conductors dels circuits de terra amb les parts metàl∙liques i masses i amb els elèctrodes
Els conductors dels circuits de terra tindran un bon contacte elèctric tant amb les parts metàl∙liques i masses que es desitja posar a
terra com amb  l'elèctrode. A aquests efectes,  les connexions haurien d'efectuar‐se per mitjà de peces d'entroncament adequades,
assegurant  les  superfícies  de  contacte  de manera  que  la  connexió  sigui  efectiva  per mitjà  de  cargols,  elements  de  compressió,
rebladures o soldadura d'alt punt de fusió. Es prohibe l'ocupació de soldadures de baix punt de fusió tals com estany, plata, etc.

Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctricament contínua en la qual no podran incloure's en sèrie ni masses ni elements
metàl∙lics qualsevol que siguin aquests. La connexió de  les masses  i els elements metàl∙lics al circuit de posada a  terra s'efectuarà
sempre per mitjà del born de posada a terra. Els contactes han de disposar‐se nets, sense humitat i en forma tal que no sigui fàcil que
l'acció del temps destrueixi per efectes electroquímics les connexions efectuades.

Haurà  de  preveure's  la  instal∙lació  d'un  born principal  de  terra,  al que  aniran  units  els  conductors  de  terra,  de protecció,  d'unió
equipotencial principal i en cas que fossin necessaris, també els de posada a terra funcional.

Prohibició d'interrompre els circuits de terra
Es prohibe intercalar en circuits de terra seccionadores, fusibles o interruptors. Només es permet disposar un dispositiu de cort en els
punts de posada a terra, de manera que permeti amidar la resistència de la presa de terra.

3.2.9.‐ Instal∙lacions en garatges

Generalitats
Segons  l'indicat en  la  instrucció  ITC BT 29 en el seu apartat 4.2, els tallers de reparació de vehicles  i els garatges que puguin estar
estacionats més de cinc vehicles seran considerats com un emplaçament perillós de Classe I, i se'ls donarà la distinció de zona 1, en la
qual es preveu que hagi de manera ocasional  la formació d'atmosfera explosiva constituïda per una barreja d'aire amb substàncies
inflamables en forma de gas, vapor o boira.

Les instal∙lacions i equips destinats a aquests locals compliran les següents prescripcions:

‐ Per tractar‐se d'emplaçaments perillosos, les instal∙lacions i equips de garatges per a estacionament de més de cinc vehicles haurien
de complir les prescripcions assenyalades en la Instrucció ITC‐BT‐29.

‐ No es disposarà dintre dels emplaçaments perillosos cap instal∙lació destinada a la càrrega de bateries.

‐ Es  col∙locaran  tancaments  hermètics  en  les  canalitzacions  que  travessin  els  límits  verticals  o  horitzontals  dels  emplaçaments
perillosos. Les canalitzacions encastades o enterrades en el sòl es consideraran incloses en l'emplaçament perillós quan alguna part
de les mateixes penetri o travessi aquest emplaçament.

‐ Les  preses  de  corrent  i  interruptors  es  col∙locaran  a  una  altura mínima  de  1,50 m  sobre  el  sòl  tret  que  presentin  una  coberta
especialment resistent a les accions mecàniques.

‐ Els equips elèctrics que s'instal∙lin haurien de ser de les Categories 1 o 2.

Aquests  locals poden presentar  també,  total o parcialment,  les característiques d'un  local humit o mullat  i, en  tal cas, haurien de
satisfer igualment l'assenyalat per a les instal∙lacions elèctriques en aquests.

La ventilació, ja sigui natural o forçada, es considera suficientment assegurada quan:

‐ Ventilació natural: Admissible solament en garatges amb façana a l'exterior en semisoterrani, o amb "pati anglès". En aquest cas, les
obertures  per  a  ventilació  hauràn  de  ser  permanents,  independents  de  les  entrades  d'accés,  i  amb  una  superfície mínima  de
comunicació a l'exterior de 0,5% de la superfície del local del garatge.

‐ Ventilació forçada: Per a tots els altres casos, és a dir, per a garatges en soterranis. En aquests casos la ventilació serà suficient quan
s'asseguri una renovació mínima d'aire de 15 m³/h∙m².

Quan la superfície del local en el seu conjunt sigui superior a 1000 m², en els aparcaments públics ha d'assegurar‐se el funcionament
dels dispositius de renovació de  l'aire, amb un subministrament complementari, sent obligatori disposar d'aparells detectors de CO
que accionin automàticament la instal∙lació de ventilació.

3.2.10.‐ Enllumenat

Enllumenat especials
Els punts de llum de l'enllumenat especial haurien de repartir‐se entre, com a mínim, dues línies diferents, amb un nombre màxim de
12 punts de llum per línia, estant protegits aquests circuits per interruptors automàtics de 10 A d'intensitat nominal com a màxim.

Les canalitzacions que alimentin els enllumenats especials es disposaran a 5 cm com a mínim d'altres canalitzacions elèctriques quan
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s'instal∙lin sobre parets o encastades en elles,  i quan s'instal∙lin en buits de  la construcció estaran s eparades d'aquesta per envans
incombustibles no metàl∙lics.

Haurien de ser proveïts d'enllumenats especials els següents locals:

‐ Amb  enllumenat  d'emergència:  Els  locals  de  reunió  que  puguin  albergar  a  100  persones  o més,  els  locals  d'espectacles  i  els
establiments sanitaris, els establiments tancats i coberts per a més de 5 vehicles, inclosos els passadissos i escales que condueixin a
l'exterior o fins a les zones generals de l'edifici.

‐ Amb enllumenat de senyalització: Els estacionaments subterranis de vehicles,  teatres  i cinemes en sala  fosca, grans establiments
comercials, casinos, hotels, establiments sanitaris  i qualsevol altre  local on puguin produir‐se aglomeracions de públic en hores o
llocs que  la  il∙luminació natural de  llum solar no sigui suficient per a proporcionar en  l'eix dels passos principals una  il∙luminació
mínima de 1 lux.

‐ Amb enllumenat de reemplaçament: En quiròfans, sales de cura i unitats de vigilància intensiva d'establiments sanitaris.

Enllumenat general
Les xarxes d'alimentació per a punts de llum amb llums o tubs de descàrrega haurien d'estar previstes per a transportar una càrrega
en voltamperios almenys igual a 1,8 vegades la potència en watts dels llums o tubs de descàrrega que alimenten. El conductor neutre
tindrà la mateixa secció que els de fase.

Si s'alimenten amb una mateixa  instal∙lació  llums de descàrrega  i d'incandescència  la potència a considerar en voltamperios serà  la
dels llums d'incandescència més 1,8 vegades la dels llums de descàrrega.

Haurà de corregir‐se el factor de potència de cada punt de  llum fins a un valor major o  igual a 0,90,  i  la caiguda màxima de tensió
entre l'origen de la instal∙lació i qualsevol altre punt de la instal∙lació d'enllumenat, no serà superior al 3%.

Els receptors consistents en  llums de descàrrega seran accionats per interruptors previstos per a càrregues inductives, o en defecte
d'això,  tindran  una  capacitat  de  cort  no  inferior  al  doble  de  la  intensitat  del  receptor.  Si  l'interruptor  acciona  alhora  llums
d'incandescència, la seva capacitat de tall serà, com a mínim, la corresponent a la intensitat d'aquestes més el doble de la intensitat
dels llums de descàrrega.

En instal∙lacions per a enllumenat de locals on es reuneixi públic, el nombre de línies haurà de ser tal que el cort de corrent en una
qualsevol d'elles no afecti a més de la tercera part del total de llums instal∙lats en dita local.

3.2.11.‐ Motors

Segons l'establert en la instrucció ITC‐BT‐47, els motors no han d'estar en contacte amb matèries fàcilment combustibles i se situaran
de manera que no puguin provocar la ignició d'aquestes.

Per a evitar un escalfament excessiu, els conductors de connexió que alimenten a un solo motor han d'estar dimensionaments per a
una  intensitat de el 125% de  la  intensitat a plena càrrega del motor. En el cas que els conductors de connexió alimentin a diversos
motors, aquests estaran dimensionaments per a una intensitat no inferior a la suma de el 125% de la intensitat a plena càrrega del
motor de major potència, més la intensitat a plena càrrega dels altres.

Els motors han d'estar protegits contra curtcircuits i sobrecàrregues en les seves fases. En els motors trifàsics, a més, ha d'estar cobert
el risc de falta de tensió en una de les seves fases.

3.3.‐ Proves reglamentàries

3.3.1.‐ Comprovació de la posada a terra

La  instal∙lació  de  presa  de  terra  serà  comprovada  pels  serveis  oficials  en  el moment  de  donar  d'alta  la  instal∙lació.  Es  disposarà
d'almenys un punt de posada a terra accessible per a poder realitzar el mesurament de la posada a terra.

3.3.2.‐ Resistència d'aïllament

Les instal∙lacions elèctriques haurien de presentar una resistència d'aïllament, expressada en ohms, almenys igual a 1000∙U, sent 'O'
la tensió màxima de servei expressada en volts, i no inferior a 250.000 ohms.

L'aïllament de  la  instal∙lació elèctrica s'amidarà en relació amb terra  i entre conductors, mitjançant  l'aplicació d'una tensió contínua
subministrada per un generador que proporcioni en buit una  tensió compresa entre 500  i 1000 V  i, com a mínim, 250 V amb una
càrrega externa de 100.000 ohms.

3.4.‐ Condicions d'ús, manteniment i seguretat

La propietat  rebrà, al  lliurament de  la  instal∙lació, plànols definitius del muntatge de  la  instal∙lació, valors de  la  resistència a  terra
obtinguts en els mesuraments, i referència del domicili social de l'empresa instal∙ladora.

No es podrà modificar la instal∙lació sense la intervenció d'un Instal∙lador Autoritzat o Tècnic Competent, segons correspongui.
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Cada  cinc  anys  es  comprovaran  els  dispositius de  protecció  contra  curtcircuits,  contactes directes  i  indirectes,  així  com  les  seves
intensitats nominals en relació amb la secció dels conductors que protegeixen.

Les  instal∙lacions del garatge  seran  revisades anualment per  instal∙ladors autoritzats  lliurement  triats pels propietaris o usuaris de
l'instal∙lació. L'instal∙lador estendrà un butlletí de reconeixement de la indicada revisió, que serà lliurat al propietari de la instal∙lació,
així com a la delegació corresponent del Ministeri d'Indústria i Energia.

Personal  tècnicament  competent  comprovarà  la  instal∙lació de presa de  terra en  l'època que el  terreny estigui més  sec,  reparant
immediatament els defectes que poguessin trobar‐se.

3.5.‐ Certificats i documentació

AL finalitzar l'execució, es lliurarà en la Delegació del Ministeri d'Indústria corresponent el Certificat de Fi d'Obra signat per un tècnic
competent i visat pel col∙legi professional corresponent, acompanyat del butlletí o butlletins d'instal∙lació signats per un Instal∙lador
Autoritzat.

3.6.‐ Llibre d'ordres

L'adreça  de  l'execució  dels  treballs  d'instal∙lació  serà  portada  a  terme  per  un  tècnic  competent,  que  haurà  d'emplenar  el  Llibre
d'Ordres i Assistència, en el qual ressenyarà les incidències, ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.

En Sabadell, a 25 de Juny de 2012

Ft.
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4.‐ AMIDAMENT I PRESSUPOST
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 INSTAL∙LACIONS

 

Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL

1.1 m A) Descripció:  Subministrament  i  instal∙lació de derivació  individual monofàsica en
conducte  d'obra  de  fàbrica  (no  inclòs  en  aquest  preu),  delimitada  entre  la
centralització  de  comptadors  o  la  caixa  de  protecció  i  mesura  i  el  quadre  de
comandament  i  protecció  de  cada  usuari,  formada  per  cables  unipolars  amb
conductors de  coure,  ES07Z1‐K 2x50+1G25 mm²,  sent  la  seva  tensió  assignada de
450/750 V.  Inclús  fil de comandament per a canvi de tarifa, tallafoc  i tub protector
per  a  minimitzar  l'efecte  de  frecs,  augmentar  les  propietats  mecàniques  de  la
instal∙lació  i  per  a  facilitar  la  substitució  i/o  ampliació  dels  cables.  Totalment
muntada, connexionada i provada.
B)  Inclou:  Replanteig  i  traçat  de  la  línia.  Col∙locació  i  fixació  del  tub.  Col∙locació
d'elements tallafocs. Estesa de cables. Connexionat.
C) Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica
de Projecte.
D)  Criteri  de mesura  d'obra:  Es mesurarà  la  longitud  realment  executada  segons
especificacions de Projecte. 1,75 36,74 64,30

1.2 Ut A)  Descripció:  Subministrament  i  instal∙lació  de  quadre  d'ús  industrial  format  per
caixa  encastable  de  material  aïllant  amb  porta  opaca,  per  a  allotjament  del
interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment
independent  i precintable, 1  interruptor general automàtic  (IGA) de  tall omnipolar
(2P)  i altres dispositius generals  i individuals de comandament i protecció. Fins  i tot
elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal∙lació. Totalment muntat, connexionat i provat.
B)  Inclou: Replanteig. Col∙locació de  la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge
dels components.
C)  Criteri  d'amidament  de  projecte:  Nombre  d'unitats  previstes,  segons
documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,00 1.383,36 1.383,36

1.3 Ut A)  Descripció:  Subministrament  i  instal∙lació  de  xarxa  elèctrica  completa  de
distribució  interior d'ús  industrial composta dels següents elements: CANALITZACIÓ
amb tub protector de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP 547, per
canalització fix en superfície, tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP 545, per
canalització encastada  i tub protector de polietilè, de doble paret, de color taronja,
amb IP 549, per canalització soterrada; CABLEJAT amb conductors de coure H07V‐K,
RV‐K;  MECANISMES:  gamma  bàsica  amb  tecla  o  tapa  i  marc  de  color  blanc  i
embellidor de  color blanc  i monobloc de  superfície  (IP55).  Inclús  caixes d'encastar
amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió i quants
accessoris  siguin  necessaris  per  la  seva  correcta  instal∙lació.  Totalment muntada,
connexionada i provada.
B)  Inclou:  Replanteig  i  traçat  de  canalitzacions.  Col∙locació  i  fixació  dels  tubs.
Col∙locació  de  caixes  de  derivació  i  d'encastar.  Estesa  i  connexionat  de  cables.
Col∙locació de mecanismes.
C)  Criteri  d'amidament  de  projecte:  Nombre  d'unitats  previstes,  segons
documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,00 36.443,31 36.443,31
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 INSTAL∙LACIONS

 

Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL

1.4 Ut A)  Descripció:  Subministrament  i  instal∙lació  de  xarxa  de  connexió  a  terra  per  a
estructura metàl.lica de l'edifici composta per 215 m de cable conductor de coure nu
recuit  de  35 mm²  de  secció  per  a  la  línea  principal  de  presa  de  terra  de  l'edifici,
soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu
recuit  de  35 mm²  de  secció  per  a  la  línia  d'enllaç  de  presa  de  terra  d'els  pilars
metàl.lics a connectar. Inclús soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació
i  pont  de  prova.  Totalment  muntada,  connexionada  i  provada  per  l'empresa
instal∙ladora  mitjançant  les  corresponents  proves  de  servei  (incloses  en  aquest
preu).
B) Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt
de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions
de  terra.  Connexionat  de  les  derivacions.  Connexionat  a  massa  de  la  xarxa.
Realització de proves de servei.
C)  Criteri  d'amidament  de  projecte:  Nombre  d'unitats  previstes,  segons
documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 1,00 859,27 859,27

1.5 Ut A)  Descripció:  Suministre  i  instal∙lació  de  detector  de  moviment  d'infrarrojos
automàtic  i manual, per una potència màxima de 1000 W, 230 V  i 50 Hz, àngle de
detecció 180°, abast 10 m, per a  comandament automàtic de  la  iluminació.  Inclús
accesoris,  caixa  d'empotrar  amb  cargols  de  fixació  i material  auxiliar.  Totalment
muntat, connexionat i comprovat.
B)  Inclou:  Replanteig  de  l'emplaçament  del  detector.  Col∙locació  de  la  caixa.
Connexionat de cables. Col∙locació del detector.
C)  Criteri  d'amidament  de  projecte:  Nombre  d'unitats  previstes,  segons
documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 32,00 94,28 3.016,96

1.6 Ut A) Descripció: Subministrament i instal∙lació de lluminària de sostre Downlight, de 81
mm de diàmetre  i 40 mm d'alçada, per 3  led de 1 W;  cercle embellidor d'alumini
injectat, termoesmaltat, blanc; protecció IP 20  i aïllament classe F. Inclús làmpades,
accessoris,  subjeccions  i  material  auxiliar.  Totalment  muntada,  connexionada  i
comprovada.
B) Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col∙locació de llums
i accessoris.
C)  Criteri  d'amidament  de  projecte:  Nombre  d'unitats  previstes,  segons
documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 9,00 151,96 1.367,64

1.7 Ut A) Descripció:  Subministrament  i  instal∙lació  de  lluminària  industrial  suspesa  tipus
Downlight, de 490 mm de diàmetre  i 480 mm d'alçada, per  làmpada de vapor de
mercuri el∙lipsoïdal HME de 250 W, amb cos d'alumini extruït lacat en color blau amb
equip  d'encesa  magnètic;  grau  de  protecció  IP  20;  reflector  d'alumini.  Inclús
làmpades,  accessoris,  subjeccions  i  material  auxiliar.  Totalment  muntada,
connexionada i comprovada.
B) Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col∙locació de llums
i accessoris.
C)  Criteri  d'amidament  de  projecte:  Nombre  d'unitats  previstes,  segons
documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 15,00 147,72 2.215,80
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 INSTAL∙LACIONS

 

Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL

1.8 Ut A) Descripció: Subministrament i instal∙lació de lluminària de sostre de línies rectes,
de 1551x200x94 mm, per 2 làmpades fluorescents TL de 58 W; cos de lluminària de
xapa  d'acer  termo‐esmaltat  en  color  blanc;  reflector  d'alumini  especular;  balast
magnètic; protecció IP 20. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar.
Totalment muntada, connexionada i comprovada.
B) Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col∙locació de llums
i accessoris.
C)  Criteri  d'amidament  de  projecte:  Nombre  d'unitats  previstes,  segons
documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 6,00 124,01 744,06

1.9 Ut A) Descripció: Subministrament i instal∙lació de lluminària lineal, de 1486x85x85 mm,
per 2  làmpades  fluorescents T5 de 80 W, amb cos de  lluminària  format per perfils
d'alumini  extruït,  termoesmaltat  gris  RAL  9006;  tapes  finals;  difusor  òpal  d'alta
transmitància;  reflector  interior  termoesmaltat,  blanc;  protecció  IP  20.  Inclús
làmpades,  accessoris,  subjeccions  i  material  auxiliar.  Totalment  muntada,
connexionada i comprovada.
B) Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col∙locació de llums
i accessoris.
C)  Criteri  d'amidament  de  projecte:  Nombre  d'unitats  previstes,  segons
documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 18,00 191,23 3.442,14

1.10 Ut A) Descripció: Subministrament  i  instal∙lació de  lluminària per a adossar a sostre o
paret, de 232 mm de diàmetre i 120 mm d'alçada, per 1 làmpada incandescent A 60
de 100 W, amb cos de  lluminària d'alumini  injectat, alumini  i acer  inoxidable, color
blanc,  vidre  òpal  amb  tancament  per  passador  lliscant,  reflector  d'alumini  pur
anoditzat,  portalàmpades  E  27,  classe  de  protecció  I,  grau  de  protecció  IP  44,
aïllament  classe  F.  Inclús  làmpades,  accessoris,  subjeccions  i  material  auxiliar.
Totalment muntat, connexionat i comprovat.
B) Inclou: Replanteig. Montatje, fixació i nivellació. Connexionat. Col∙locació de llums
i accessoris.
C)  Criteri  d'amidament  de  projecte:  Nombre  d'unitats  previstes,  segons
documentació gràfica de Projecte.
D) Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades
segons especificacions de Projecte. 8,00 126,16 1.009,28

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 INSTAL∙LACIONS: 50.546,12
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PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL∙LA

 

Nº UD DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL

2.1 Ut A)  Descripció:  Subministrament  i  muntatge  de  balisa  amb  distribució  de  llum
radialment  simètrica,  de  261 mm  de  diàmetre  i  800 mm  d'alçada,  per  1  làmpada
incandescent A 60 de 100 W, amb cos d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre
transparent amb estructura òptica, portalàmpades E 27, classe de protecció I, grau de
protecció  IP  55,  aïllament  classe  F,  amb  placa  d'ancoratge  i  perns.  Inclús  làmpades,
accessoris, equip de encesa i connexionat. Totalment instal∙lada.
B)  Inclou: Preparació de  la  superfície de  recolzament. Fixació de  la balisa. Col∙locació
d'accessoris. Neteja de l'element.
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
D)  Criteri  de mesura  d'obra:  Es mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  executades
segons especificacions de Projecte. 7,00 516,35 3.614,45

2.2 Ut A) Descripció: Subministrament i muntatge de fanal amb distribució de llum radialment
simètrica, amb  lluminària cilíndrica de 220x220x350 mm, columna de 4500 mm, per 1
làmpada de halogenurs metàl∙lics HIT‐CE de 150 W, amb cos d'alumini injectat, alumini
i acer inoxidable, vidre de seguretat, portalàmpades G 12, classe de protecció I, grau de
protecció IP 65, proveïda de caixa de connexió i protecció, piqueta de terra, pericó de
pas  i  derivació  amb marc  i  tapa  de  ferro  fos.  Inclús  fonamentació  realitzada  amb
formigó  HM‐20/P/20/I,  làmpades,  accessoris,  elements  d'ancoratge  i  equip  de
connexionat. Totalment instal∙lada.
B) Inclou: Formació de fonamentació de formigó en massa. Preparació de la superfície
de recolzament. Fixació de la columna. Col∙locació del faró. Col∙locació de la làmpada i
accessoris. Neteja de l'element.
C) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
D)  Criteri  de mesura  d'obra:  Es mesurarà  el  nombre  d'unitats  realment  executades
segons especificacions de Projecte. 11,00 3.084,18 33.925,98

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL∙LA: 37.540,43

Amidament i pressupost
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

 

Nº   CAPÍTOL IMPORT (€)

1 INSTAL∙LACIONS 50.546,12

2 URBANITZACIÓ INTERIOR DE LA PARCEL∙LA 37.540,43

Pressupost d'execució material 88.086,55

Ascendeix el Pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUITANTA‐VUIT MIL VUITANTA‐SIS EUROS AMB
CINQUANTA‐CINC CÈNTIMS
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ANNEX NÚM. 8 

SÒL LLIURE D’EDIFICACIÓ: 
ACCESSOS, PÀRKING, JARDINERIA I REG 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex pretén descriure com es materialitzaran els espais lliures d’edificació. 
En aquests espais s’ubicaran els accessos a la parcel·la i els tancaments de la mateixa, així com 
la zona destinada a aparcament de vehicles. És de vital importància definir bé aquests 
elements ja que són els que delimiten l’espai privat de l’espai públic i, per tant, han de complir 
uns requisits determinats. La resta de la parcel·la es tractarà amb jardineria i arbrat. 

En el cas de la ciutat de Sabadell, aquests aspectes es regulen a través de l’Ordenança 
Municipal Reguladora de l’Edificació, aprovada l’1 de febrer de 2011. 

 

2. ACCESSOS I TANCAMENTS 

2.1 Tanques 

Les tanques que limitaran l’interior de la parcel·la de la via pública i les parcel·les 
adjacents seran: 

- Opaques fins a 60 cm. Formades per paret de maó massís 
- Elements metàl·lics lleugers fins a 2 m. Formades per planxes d’acer galvanitzat 

 

2.2 Accessos 

Es disposaran tres accessos diferents en funció del seu ús: 

- Camions. Porta de garatge de 14 m d’ample prevista per a l’entrada / sortida 
simultània de dos camions 

- Vehicles particulars. Porta de garatge de 3 m d’ample prevista per a l’entrada / 
sortida simultània de dos turismes 

- Vianants. Porta d’una fulla batent de 90 cm d’ample 

 

3. PÀRKING 

Amb la finalitat de facilitar l’arribada dels treballadors a la instal·lació, es disposarà 
d’una zona d’aparcament per a vehicles. 

 

3.1 Consideracions generals 

Es tracta d’un garatge col·lectiu de tipus b.1: capacitat superior a 4 vehicles i inferior a 
40. 

 

3.2 Accessos i portals 

Hi haurà un únic accés amb una amplada igual o superior a 3 metres. 



Sòl lliure d’edificació: accessos                                                                                                             Autor: Sergio López i Rey 
pàrking, jardineria i reg                                                     Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 2 

3.3 Rampes i passos 

El pas per a turismes tindrà una amplada mínima de 3 metres i s’admetrà el pas 
alternatiu en ambdós sentits. 

En cap cas hi haurà desnivells superiors al 4%, ni als passos ni a les zones 
d’aparcament. 

 

3.4 Nombre de places 

Per a la zona d’oficines (360 m2) es disposarà una plaça per cada 60 m2, fent un total 
de 6 places. Per a la zona de magatzem (1980 m2) es disposarà una plaça per cada 400 m2, fent 
un total de 5 places. Es disposaran, per tant, un mínim d’11 places d’aparcament. 

Seguint les especificacions del CTE, d’aquestes 11 places es reservarà 1 per a persones 
amb mobilitat reduïda i se n’afegirà una altra addicional per a persones en cadira de rodes, 
fent un total de 12 places. 

 

3.5 Disposició i dimensions de les places 

Els vehicles es disposaran en bateria. La mida de les places serà de: 

- 2,2 x 4,8 metres, per a les places generals 
- 4,2 x 4,8 metres, per a la plaça per a persones amb mobilitat reduïda 
- 3,8 x 4,8 metres, per a la plaça per a persones en cadira de rodes 

 

4. JARDINERIA 

El sòl que no té cap finalitat específica es tractarà amb jardineria i arbrat tal com indica 
la normativa municipal. Aquest espai es dividirà en quatre zones, sobre les que es duran a 
terme diferents actuacions: 

 
Figura A8.4.1 Zonificació dels sòls lliures d’edificació 
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- Zona 1: destinada a l’accés principal per a vianants. En ella s’hi ubicarà l’itinerari 
accessible 

- Zona 2: destinada a la ubicació d’arbres que puguin crear ombra a l’àrea de 
pàrking 

- Zona 3: destinada a la creació d’un espai de lleure pels treballadors 
- Zona 4: destinada a corredor auxiliar 

 

Independentment de la zona de sòl lliure en què ens 
trobem, es disposarà de forma uniforme una base grava de riu de 50 
a 70 mm i 5 cm d’espessor. 

 

 

 

4.1 Zona 1 

La zona 1 és fonamentalment de pas de 
vianants. Per tant, no es disposaran arbres o 
grans elements que puguin dificultar el camí, 
especialment a l’itinerari accessible. 

Per facilitar la circulació de persones a 
través de la zona enjardinada, s’instal·larà un 
paviment format per llosetes de cautxú reciclat 
que unirà la porta d’accés per a vianants del 
front de vial i la porta d’accés a l’edificació. 

 

4.2 Zona 2 

L’arbrat de la zona 2 ha de poder 
donar ombra a l’àrea de pàrking. Per 
aquest motiu, es plantaran arbres de tipus 
planifoli, amb fulles amples i planes. En 
aquest cas, es proposa la utilització 
d’acàcies. 

 
 

 

 

Figura A8.4.2 Grava de riu 

Figura A8.4.2.1 Acàcia saligna 

Figura A8.4.1.1 Llosetes de cautxú reciclat 
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4.3 Zona 3 

La zona 3 ha de ser un espai de lleure per als treballadors. Es preveu la plantació 
d’arbres fruiters que donin aroma i color a l’entorn. Amb aquesta finalitat, es proposa la 
utilització de cítrics. A més, es plantaran calèndules, geranis i margarites blaves repartides per 
tota la superfície. 

               
                   Figura A8.4.3.1 Llimoner                                                            Figura A8.4.3.2 Taronger 

 

   
            Figura A8.4.3.3 Calèndules                        Figura A8.4.3.4 Geranis                   Figura A8.4.3.5 Margarites blaves 

 

4.4 Zona 4 

La zona 4 ha de ser un corredor auxiliar, tant per entrar-hi maquinària, mobiliari o 
d’altres elements com per a sortida d’emergència. Per tant, no es disposarà cap element que 
pugui dificultar la seva funció. 
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5. REG 

5.1 Descripció 

Per atendre les necessitats de reg dels arbres i les plantes presents a la parcel·la 
s’implantarà un sistema de reg per goteig o reg localitzat. 

Aquest sistema constarà de dues fases: una per a les plantes i una altre per als arbres. 

Serà un sistema automàtic que es regularà mitjançant un programador de reg i dues 
electrovàlvules –una per cada fase– que controlaran el temps de reg i el cabal segons les 
ordres del programador. 

 

5.2 Fórmules generals 

Superfície de reg 

S = separació degoters · ample de les arrels 

Temps de reg 

treg =
necessitat reg

núm. degoters · cabal degoters
 

 

5.3 Dimensionament 

5.3.1 Plantes 

Separació degoters 1 m 

Ample arrels 0,6 m 

Necessitat reg 1 L
m2 · dia�  

Cabal degoters 4 L
h�  

 

S = 1m · 0,6 m = 0,6 m2 

Així, necessitarem 1,7 degoters per metre quadrat de superfície a regar. 

 

treg =
1 L

m2 · dia�

1,7 degoters
m2� · 4 L

h�
= 0,14h = 9 minuts 

Per tant, la zona de les plantes s’haurà de regar durant nou minuts diaris. 
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5.3.2 Arbres 

Separació degoters 0,5 m 

Ample arrels 0,5 m 

Necessitat reg 2 L
dia · arbre�  

Cabal degoters 4 L
h�  

 

En aquest cas, situarem dos degoters per cada arbre. 

 

treg =
2 L

dia · arbre�

2 degoters · 4 L
h�

= 0,25h = 15 minuts 

Per tant, la zona dels arbres s’haurà de regar durant quinze minuts diaris. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex, Estudi de Gestió de Residus, es redacta d’acord amb el RD 105/2008 
pel que es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició i per la imposició 
donada a l’Article 4.1 sobre les Obligacions del productor de residus de construcció i demolició 
(RCD’s), que ha d’incloure al projecte d’execució de l’obra un Estudi de Gestió de RCD’s. 

 

2. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació es plantegen les mesures recomanades per a la prevenció en la 
generació de residus de construcció. A més, es descriu la manera més convenient 
d’emmagatzemar les matèries primes d’obra. La seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat 
de residus per desaprofitament o deteriorament innecessari de materials. 

 
Terres de l’excavació 

Mesures → S’ajustaran a les dimensions específiques del Projecte, segons els Plànols 
de Fonamentació i seguint les pautes de l’Estudi Geotècnic, del sòl on es procedirà a excavar. 

Emmagatzematge → Sobre una base dura per reduir els desaprofitaments. Separar de 
contaminants potencials. 

 
Residus de grava, roques triturades, sorra i argila 

Mesures → S’intentarà en la mesura del possible reduir-los a fi d’economitzar la forma 
de la seva col·locació i execució. Es reutilitzarà la major part possible dintre de la pròpia obra. 

Emmagatzematge → Sobre una base dura per reduir els desaprofitaments. Separar de 
contaminants potencials. 

 
Formigó 

Mesures → S’intentarà en la mesura del possible utilitzar la major quantitat de formigó 
fabricat en plantes de l’empresa subministradora. 

Emmagatzematge → No s’emmagatzemarà. 

 
Restes de maons i materials ceràmics 

Mesures → Hauran de netejar-se de les parts d’aglomerants i aquests s’utilitzaran pel 
seu reciclat. S’aportarà, també a l’obra en les condicions previstes al seu envasat, amb el 
número just segons la dimensió determinada en Projecte i abans de la seva col·locació seguir la 
planificació corresponent a fi d’evitar el mínim número de retalls i elements sobrants. 
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Emmagatzematge → En els embalatges originals fins el moment d’ús. 

 
Elements metàl·lics 

Mesures → S’aportarà a l’obra amb el número exacte segons la dimensió determinada 
en Projecte i seguint abans de la seva col·locació la planificació corresponent a fi d’evitar el 
mínim número de retalls i elements sobrants. 

Emmagatzematge → En lloc cobert, en els embalatges originals fins el moment d’ús. 

 
Residus plàstics 

Mesures → Es demanarà a obra la quantitat justa de canonades de materials plàstics 
(PVC, etc.). Es sol·licitarà als subministradors l’aportació en obra amb el menor número 
d’embalatge, renunciant al superflu o decoratiu. 

Emmagatzematge → Per a canonades s’utilitzaran separadors per evitar que rodin. Es 
conservaran en els embalatges originals fins el moment d’ús. 

 

3. TRACTAMENT DE RESIDUS 

Els residus de construcció es separaran dintre de l’obra, segons la fracció a la que 
pertanyin, en la mesura del possible a fi de facilitar la seva gestió posterior. En aquest sentit, es 
prendran les següents mesures: 

- Les zones d’obra destinades a l’emmagatzematge de residus quedaran 
convenientment senyalitzades i per a cada fracció es disposarà d’un rètol que 
indiqui el tipus de residu que recull 

- Tots els envasos que portin residus han d’estar clarament identificats, indicant 
en tot moment el nom del residu, codi LER, nom i direcció del posseïdor i el 
pictograma de perillós, si escau 

- Els residus químics perillosos com restes de desencofrants, pintures, coles, àcids, 
etc.; s’emmagatzemaran en casetes ventilades, ben il·luminades, ordenades, 
tancades i cobertes de la intempèrie 

- Les zones d’emmagatzematge de residus perillosos hauran d’estar suficientment 
separades de les de residus no perillosos, a fi d’evitar la contaminació d’aquests 

- Els residus es dipositaran a les zones condicionades per ells a mesura que es 
vagin produint 

- Els residus s’emmagatzemaran en contenidors adequats, tant en número com 
en volum, evitant la seva sobrecàrrega 

- Els contenidors situats pròxims a llocs d’accés públic es protegiran fora de 
l’horari de treball amb lones o similars per evitar abocaments descontrolats per 
part de tercers que puguin provocar la seva mescla o contaminació 
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Aquests residus es traslladaran mitjançant un Transportista de residus de la 
construcció autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya fins la Planta de Transvasament 
de Sabadell, operada per la Planta Intercomarcal del Reciclatge, situada al carrer de Mas 
Baiona, 58 de Sabadell (Polígon Industrial de Can Roqueta). 

 

4. ESTIMACIÓ, TRACTAMENT I COST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els residus estan identificats i codificats segons la llista europea de residus publicada 
per l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 
valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

Taula A9.4.1 Estimació, destinació i cost de la gestió de residus 

LER RESIDU 

ESTIMACIÓ 

TRACTAMENT 

COST 

IMPORT (€) 

Tn 
ρ 

(Tn/m3) 
m3 

Abocament / 
Gestió (€/m3) 

FASE I. MOVIMENT DE TERRES 
TERRES 

17
05

04
 

Terres procedents de 
l'excavació 

127,264 1,6 79,54 
Reutilització a la 

pròpia obra 
0 0 

5638,656 1,6 3524,16 
Centre de 

transferència 
4,7 16563,552 

FASE II. FONAMENTS 
ENVASOS 

15
01

01
 

Envasos de paper i cartró 0 0,04 0 Reciclat 0 0 

15
01

10
 

Envasos contaminats 0,018 0,6 0,03 
Centre de 

transferència 
7,2 0,216 

FUSTA, VIDRE I PLÀSTIC 

17
02

01
 

Fusta 0,0513 0,19 0,27 
Centre de 

transferència 
6,08 1,6416 

METALLS 

17
04

05
 

Ferro i acer 0,759 6,9 0,11 Reciclat 0 0 

FASE III. ESTRUCTURA 
ENVASOS 

15
01

01
 

Envasos de paper i cartró 0,0008 0,04 0,02 Reciclat 0 0 

15
01

02
 

Envasos de plàstic 0 0,035 0 Reciclat 0 0 

15
01

03
 

Envasos de fusta 0,0209 0,19 0,11 
Centre de 

transferència 
6,27 0,6897 

15
01

10
 

Envasos contaminats 1,782 0,6 2,97 
Centre de 

transferència 
7,2 21,384 

FASE IV. PAVIMENT I SISTEMA ENVOLUPANT 
ENVASOS 
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15
01

01
 

Envasos de paper i cartró 0,1388 0,04 3,47 Reciclat 0 0 
15

01
02

 

Envasos de plàstic 0,0007 0,035 0,02 Reciclat 0 0 

15
01

03
 

Envasos de fusta 0,2812 0,19 1,48 
Centre de 

transferència 
6,27 9,2796 

15
01

10
 

Envasos contaminats 0,018 0,6 0,03 
Centre de 

transferència 
7,2 0,216 

FORMIGÓ, MAONS, TEULES I ALTRES CERÀMICS 

17
01

01
 

Formigó 0,9135 1,45 0,63 
Centre de 

transferència 
8,73 5,4999 

17
01

02
 

Maons 2,1 1,2 1,75 
Centre de 

transferència 
8,29 14,5075 

17
01

03
 

Teules i materials 
ceràmics 

0,128 0,8 0,16 
Centre de 

transferència 
8,22 1,3152 

17
01

06
 

Mescles de materials que 
contenen substàncies 

perilloses 
0,006 0,6 0,01 

Centre de 
transferència 

11,78 0,1178 

FUSTA, VIDRE I PLÀSTIC 

17
02

01
 

Fusta 0,0247 0,19 0,13 
Centre de 

transferència 
6,08 0,7904 

17
02

03
 

Plàstic 0,04165 0,035 1,19 Reciclat 0 0 

METALLS 

17
04

02
 

Alumini 0 2,7 0 Reciclat 0 0 

17
04

05
 

Ferro i acer 0 6,9 0 Reciclat 0 0 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ A PARTIR DE GUIX 

17
08

02
 

Materials de construcció 
a partir de guix 

0 1,3 0 
Centre de 

transferència 
9,25 0 

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

17
09

04
 

Residus barrejats de 
construcció i demolició 

0,8415 0,17 4,95 
Centre de 

transferència 
12,75 63,1125 

FASE V. INSTAL·LACIONS 
ENVASOS 

15
01

01
 

Envasos de paper i cartró 0,0772 0,04 1,93 Reciclat 0 0 

15
01

02
 

Envasos de plàstic 0,0035 0,035 0,1 Reciclat 0 0 

15
01

03
 

Envasos de fusta 0,0152 0,19 0,08 
Centre de 

transferència 
6,27 0,5016 

15
01

10
 

Envasos contaminats 0 0,6 0 
Centre de 

transferència 
7,2 0 

FORMIGÓ, MAONS, TEULES I ALTRES CERÀMICS 
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17
01

01
 

Formigó 0,116 1,45 0,08 
Centre de 

transferència 
8,73 0,6984 

FUSTA, VIDRE I PLÀSTIC 

17
02

03
 

Plàstic 0,09835 0,035 2,81 Reciclat 0 0 

FASE VI. SÒL LLIURE D'EDIFICACIÓ 
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ I DISTRIBUCIÓ I ÚS DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS 

07
02

99
 

Residus no especificats en 
altre categoria 

0,025 0,025 1 Reciclat 0 0 

ENVASOS 

15
01

01
 

Envasos de paper i cartró 0,0004 0,04 0,01 Reciclat 0 0 

15
01

02
 

Envasos de plàstic 0,0602 0,035 1,73 Reciclat 0 0 

15
01

03
 

Envasos de fusta 0,1235 0,19 0,65 
Centre de 

transferència 
6,27 4,0755 

15
01

10
 

Envasos contaminats 0,072 0,6 0,12 
Centre de 

transferència 
7,2 0,864 

TERRES 

15
05

04
 

Terra i pedres que no 
contenen substàncies 

perilloses 
7,04 1,6 4,4 

Centre de 
transferència 

4,9 21,56 

FORMIGÓ, MAONS, TEULES I MATERIALS CERÀMICS 

17
01

01
 

Formigó 0,348 1,45 0,24 
Centre de 

transferència 
8,73 2,0952 

17
01

02
 

Maons 1,2 1,2 1 
Centre de 

transferència 
8,29 8,29 

  
COST TOTAL ESTIMAT DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 16.720,41 € 

 

Taula A9.4.2 Estimació del cost del transport de residus 

CODI DESCRIPCIÓ 
AMIDAMENT 

(m3) 
COST 

(€/m3) 
IMPORT 

(€) 

E2R35033 
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb 
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km 

3528,56 1,7 5998,552 

E2R54233 
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de 

residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a 
màquina, amb un recorregut de fins a 2 km 

27,08 2,03 54,9724 

  
COST TOTAL ESTIMAT DEL TRANSPORT DE RESIDUS 6.053,52 € 

 

5. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

El cost previst de la gestió de residus suma un total de VINT-I-DOS MIL SET-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (22.773,93 €).  
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Barcelona, juny de 2012 
 
 

 
 

Sergi López i Rey 
Enginyer de la Construcció 
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ANNEX NÚM. 10 

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present informe ambiental és donar una idea integrada de la incidència 
sobre el medi de l’activitat i establir mesures preventives i correctores per a minimitzar els 
impactes ambientals derivats de la realització del projecte. 

Aquest estudi comprèn una descripció del medi on es portarà a terme el projecte així 
com una valoració de la incidència de les activitats previstes en el projecte. Finalment, també 
s’inclouran totes aquelles mesures correctores i preventives que es considerin adients. 

La identificació i valoració dels impactes ambientals així com les mesures correctores i 
preventives engloben les diferents fases del projecte. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

La nau industrial tindrà forma rectangular amb unes dimensions de 72x30 m i una 
superfície de la planta de 2160 m2. S’inclourà un altell per a oficines de dimensions 6x30 m i 
una superfície de 180 m2. 

L’estructura consistirà en 13 pòrtics rígids a dues aigües separats entre ells per 6 
metres. L’alçada dels pilars serà de 8 metres mentre que la carena es situarà a una cota de 10 
metres. Els pilars estaran formats per perfils laminats HEA i s’uniran per bigues formades per 
perfils laminats IPE amb carteles. Tots els perfils disposaran d’una cobertura de pintura 
intumescent per garantir una resistència al foc mínima R60. 

La fonamentació es farà a cota -1 m amb sabates aïllades de formigó armat unides 
entre elles per bigues de lligat. La connexió entre fonaments i pilars metàl·lics es farà 
mitjançant plaques d’ancoratge. 

La coberta es resoldrà amb plaques de polièster reforçat de perfil grecat. La façana es 
farà amb blocs de formigó cel·lular, els primers 1,5 m, i amb panells tipus sandvitx de 80 mm 
d’espessor que garantiran una resistència al foc mínima R60. Els panells es fixaran sobre 
corretges de façana i de coberta formades per perfils laminats IPE 160. Les corretges tindran 
una separació d’1,2 m a la coberta i d’1,1 m a la façana. 

S’inclouran dues portes enrotllables de 3x5 m a la façana de front de vial que permetin 
la càrrega i descàrrega de material des dels camions i una porta per a l’accés de persones 
d’1,2x2,15 m a la façana esquerra. A més, es comptarà amb dues sortides d’emergència a cada 
lateral i una altra al pinyó posterior, a l’alçada de l’altell, d’1,8x2,15 m. 

La solera es formarà amb una capa de 15 cm de reblert tot-u i una llosa de formigó 
reforçat amb fibres de 20 cm d’espessor, amb el pla superior coincidint amb la rasant. 

A la zona nord (lateral esquerre de la nau) es disposarà d’una zona per a 
l’estacionament de vehicles amb 12 places de les quals hi haurà una reservada per a persones 
amb cadires de rodes i una d’accessible. 
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El perímetre exterior de la parcel·la es tancarà amb paret de maons fins a 60 cm 
d’alçada i amb elements metàl·lics lleugers d’1,4 m, arribant a un tancament total de 2 m. Al 
front de vial s’instal·laran una porta per a l’accés de camions, una per a l’accés de vehicles i 
una per a l’accés de vianants. 

El sòl lliure d’edificació es tractarà amb una prolongació de la solera de formigó fins a 
1,5 m del llindar de la nau i amb jardineria i arbrat el restant. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN 

3.1 Situació geogràfica 

La nova construcció estarà situada al carrer de Ca n’Alzina número 93, al polígon 
industrial de Can Roqueta de Sabadell. 

 
3.2 Climatologia 

El clima al municipi de Sabadell és de tipus mediterrani prelitoral central, caracteritzat 
per un règim de precipitacions mediterrani, amb uns màxims a la primavera i la tardor. Mentre 
que els estius es cataloguen com a secs i càlids, a causa de la irregularitat de les precipitacions, 
els hiverns són més aviat suaus. Així doncs, el clima es pot definir com a sec subhumit. 

Temperatura mitja anual 14 – 16 ºC 

Amplitud tèrmica anual 15 – 16 ºC 

Precipitació mitjana anual 600 – 650 mm 

 
3.3 Geologia i geomorfologia 

La zona es troba situada a la part oriental de la depressió Vallès - Penedès (zona del 
Vallès). 

A la parcel·la en qüestió s’han trobat dos nivells diferenciats: 

- 1. Replens antròpics. Nivell de replens d’origen antròpic barrejats amb terra 
vegetal i llims sorrencs de color marró. Aquest nivell ocupa la part superior del 
solar amb un espessor de 0,2 - 0,9 m 

- 2. Llims carbonatats / Costra carbonatada / Llims sorrencs. Nivell de gran 
potència situat a una profunditat de 0,2 - 1 m. Aquest nivell presenta cohesió 
general i bones característiques geomecàniques 

 
3.4 Soroll 

El principal soroll que es percep a la zona d’actuació és el del trànsit rodat, tot i que 
també hi pot haver soroll procedent de l’activitat que s’hi duu a terme. 
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3.5 Usos del sòl 

L’ús del sòl de la parcel·la i de les finques confrontants és fonamentalment industrial i 
terciari. 

No obstant, en algunes zones del polígon pot trobar-se sòl destinat a habitatge o a 
equipaments. 

 
3.6 Espais protegits 

Les actuacions que es duran a terme no afecten a cap espai protegit. 

Concretament, no s’hi troba cap espai inclòs a la Xarxa Natura 2000, cap espai inclòs al 
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), no hi ha cap Espai Natural de Protecció Especial (ENPE), 
cap zona humida ni Forest Gestionat pel Departament de Medi Ambient, ni s’hi troba cap arbre 
monumental. 

 
3.7 Patrimoni cultural 

L’actuació que es durà a terme no afecta a cap espai considerat patrimoni cultural. 

No obstant, els terrenys que formen el polígon industrial de Can Roqueta, on s’ubica la 
nau, són en gran part espais de protecció arqueològica (EPA). Concretament, la part de la 
parcel·la situada al carrer de Ca n’alzina número 85 (al nord de la finca objecte d’actuació) 
confrontant amb la finca d’estudi forma part d’un EPA. 

 

4. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

En aquest apartat es procedeix a la identificació de les accions del projecte i els 
impactes ambientals derivats, així com la seva valoració. 

La valoració del impactes ambientals s’ha realitzat d’acord amb els paràmetres de 
l’annex I del R.D. 1131/1988, de 30 de setembre. A continuació s’exposen les definicions: 

- Compatible: aquell la recuperació del qual és immediata en acabar l’activitat i no 
precisa pràctiques protectores o correctores 

- Moderat: aquell la recuperació del qual no requereix pràctiques protectores o 
correctores intensives i on la consecució de les condicions ambientals inicials 
requereix determinat temps 

- Sever: aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació de 
mesures protectores o correctores i, tot i les mesures, la recuperació precisa un 
període de temps dilatat 

- Crític: aquell la magnitud del qual és superior al llindar acceptable. Amb aquest 
impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 
ambientals, sense possible recuperació fins i tot amb l’aplicació de mesures 
protectores o correctores 
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4.1 Impacte sobre la geomorfologia i el sòl 

L’afecció sobre la geomorfologia es produirà durant les fases de moviment de terres i 
representarà un impacte negatiu. Tot i això, els punts on serà necessari el moviment de terres 
són molt localitzats i/o reduïts, de manera que l’impacte es considera compatible. 

 
4.2 Contaminació atmosfèrica 

L’impacte sobre la qualitat atmosfèrica es produirà a causa de la circulació dels 
vehicles a la zona d’actuació, els quals generaran gasos i són susceptibles de produir 
aixecament de pols. 

De la mateixa manera, el moviment de terres també és una actuació que pot generar 
tant gasos, a causa de la maquinària utilitzada, com pols. 

Es tracta d’un impacte temporal que cessarà un cop finalitzin les obres i, considerant 
les mesures correctores i preventives previstes, es preveu que l’impacte sigui compatible. 

 
4.3 Contaminació acústica 

Durant la fase d’obres, la presència de la maquinària i la circulació de vehicles causaran 
un soroll aliè a l’entorn natural produït per la descàrrega de materials, la instal·lació dels 
elements de l’obra i per la pròpia circulació dels vehicles motoritzats. 

Caldrà tenir en compte les mesures preventives, però l’impacte serà compatible. 

 
4.4 Impacte sobre la vegetació 

L’impacte sobre la vegetació es produirà a causa de l’esbrossada del terreny que 
eliminarà la capa vegetal existent, suposant un impacte negatiu. 

De la mateixa manera, el projecte contempla reurbanitzar el sòl lliure d’edificació de la 
parcel·la amb jardineria i arbrat. Això suposarà un impacte positiu. 

Així doncs, l’impacte sobre la vegetació és considerarà positiu. 

 
4.5 Impacte sobre el paisatge 

Es produirà una incidència sobre el paisatge durant tot el període d’execució de les 
obres, tant per la presència de maquinària en tot l’entorn com per l’aixecament de noves 
estructures. 

Un cop acabada l’obra, la maquinària desapareixerà però quedarà de forma 
permanent la nova nau industrial. 

Tenint en compte que ens trobem a un espai industrial, es considerarà l’impacte com a 
compatible. 
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4.6 Impacte sobre el patrimoni natural 

Donat que no es tracta de cap espai protegit, l’impacte sobre els espais naturals és nul. 

 
4.7 Impacte sobre el patrimoni cultural 

Tot i ser molt proper a un espai de protecció arqueològica (PEA), l’actuació no afecta a 
cap zona d’interès. Es considerarà un impacte nul. 

 
4.8 Generació de residus 

Durant la fase d’obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats 
adequadament: matèria vegetal, pedres i terres, restes de formigó i acer entre d’altres. 

Seguint les indicacions de l’annex dedicat a la gestió de residus es considerarà 
l’impacte com a compatible. 

 

5. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

A partir de tot l’anàlisi realitzat en els apartats anteriors, en aquest apartat 
s’estableixen mesures per a cada un dels factors ambientals per tal de minimitzar els impactes 
negatius i maximitzar els impactes positius del projecte. 

També s’afegiran a aquestes mesures, un seguit de “bones pràctiques ambientals” que 
caldrà seguir en el procés de construcció. 

 
5.1 Gestió de residus de demolició i construcció 

Els residus habituals de l’obra són: 

- Matèria vegetal produïda a l’esbrossada 
- Pedres i terres procedents del moviment de terres 
- Sobrants de formigó 
- Runes 
- Embalatges de material 
- Olis i combustibles de la maquinària utilitzada 

Els residus inerts, urbans o assimilables a urbans seran transportats a dipòsits 
controlats o plantes de reciclatge i els residus industrials seran retirats i tractats d’acord amb la 
legislació catalana vigent de residus. Respecte als líquids de manteniment, s’evacuaran a 
dipòsits controlats especialitzats. 

A part del compliment del R.D. 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció 
i gestió dels residus de construcció i demolició, es preveuen altres mesures com són: 
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- Planificació de residus que es generaran en les obres per tal de reutilitzar-ne el 
màxim possible en la mateixa obra 

- La maquinària haurà de passar un control pel seu manteniment, per evitar així 
qualsevol fuga de líquids i olis. Es prohibirà sempre qualsevol tipus d’abocament 

- Les terres s’apilaran en piles d’alçada inferior a 2 m 
- Es destinarà una zona específica per a l’emmagatzematge temporal de la 

maquinària i dels residus generats a l’obra 
- Es gestionaran els residus tòxics, perillosos i no perillosos de les obres 

mitjançant gestors autoritzats 

 
5.2 Reducció de l’emissió de partícules 

Per tal de reduir l’emissió de partícules es duran a terme les següents actuacions: 

- La reducció de l’emissió de pols i altres partícules a l’atmosfera es realitzarà 
mitjançant el reg de la zona d’obres 

- El transport del material es realitzarà cobert per lones que cobreixin tota la 
càrrega 

- Es realitzarà un adequat manteniment del motor de la maquinària 
- No es mantindrà en funcionament innecessàriament la maquinària i els vehicles 

utilitzats 
- S’evitarà el moviment de terres en dies de forts vents 
- Es potenciarà l’ús de maquinària de baix consum de combustible o bé de 

funcionament amb biodiesel 

 
5.3 Minimització de la contaminació acústica 

Per tal de minimitzar la contaminació acústica es duran a terme les següents 
actuacions: 

- Es prioritzarà la duració mínima de les obres 
- No s’utilitzarà la maquinària en horari nocturn 
- Es realitzarà una circulació lenta de vehicles i de maquinària a fi d’evitar la 

contaminació acústica 
- Es realitzaran revisions de motors 
- Es demanaran els certificats relatius a la protecció contra la contaminació 

acústica 

 
5.4 Bones pràctiques ambientals a l’obra 

Les “bones pràctiques ambientals” que s’hauran de seguir durant l’obra són les 
següents: 

1. Estricte compliment de les indicacions dels encarregats i de les instruccions de 
treball de l’empresa 
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2. Exercici de la corresponsabilitat dels diferents agents de l’obra pel que fa al medi 
ambient 

3. Minimització de la generació de residus 
4. Planificar degudament la contractació del gestor autoritzat per a la recollida de 

residus 
5. Planificar la contractació de les grues 
6. Realitzar seguiments del consum energètic de l’obra 
7. Estalvi d’aigua 
8. Adequada conducció de vehicles i maquinària 
9. Utilització de vehicles i màquines de baix consum de combustible 
10. Planificar les zones accessibles a vehicles i maquinària de les obres 
11. Fer un correcte manteniment de la maquinària d’obra 
12. Mantenir els materials continguts en sacs de paper al cobert 
13. Control i correcte emmagatzematge de les peces per al muntatge dels encofrats 
14. Col·locació dels dipòsits de gasoil en cubetes o similar 
15. Col·locació d’armadures i elements metàl·lics sobre suports de fusta 
16. Aplegar els materials en el moment i a la zona d’utilització 
17. Establir neteges periòdiques de l’obra 
18. Correcta gestió dels punts de llum en instal·lacions provisionals 
19. Conservació d’eines i instal·lacions 
20. Control del soroll de la maquinària d’obra 
21. Minimitzar la contaminació acústica dels compressors 
22. Minimitzar la contaminació acústica de les formigoneres 
23. Evitar sempre que sigui possible la realització de treballs contaminants a obra 
24. Eliminar les operacions de pintat amb pistola 
25. Evitar l’aplicació de determinats productes químics amb pistola o similar en 

acabats en condicions atmosfèriques poc recomanables 
26. Minimitzar l’emissió de partícules en la realització de rases de forma automàtica 
27. Eliminar la pols provocada pel trànsit de maquinària amb sistemes de 

polvorització d’aigua 
28. Comprar el màxim nombre i quantitat de materials de construcció 

ambientalment correctes 

 

6. PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

D’acord amb el R.D. 1/2008, d’11 de gener, que aprova el text refós de la Llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, el Programa de Vigilància Ambiental és el 
sistema que garanteix el compliment de les indicacions i mesures preventives i correctores 
establertes a l’Estudi d’Impacte Ambiental. 

Els objectius del programa de vigilància ambiental proposat són: 

- Controlar que l’activitat es realitza segons indica el projecte 
- Seguiment de l’evolució dels impactes i, per tant, l’eficiència de les mesures 

preventives i correctores 
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- Detecció d’impactes no previstos 

El programa de vigilància ambiental consisteix en: 

- Tasques de vigilància i control de l’adequada execució de les mesures 
correctores de caràcter executiu 

- Tasques de vigilància i control que permetin avaluar experimentalment la 
gravetat dels impactes i l’eficiència de les mesures adoptades, així com aplicar 
altres si fos necessari 

Durant la fase d’obra, les operacions de vigilància que es contemplen són les següents: 

- Control de marcatge de l’àmbit d’actuació del projecte 
- Control de la ubicació i de l’ús de les instal·lacions de l’obra 
- Control de la destinació dels residus generats a l’obra 
- Control de la contaminació atmosfèrica 

Durant l’explotació de les instal·lacions projectades es considera que hauran de ser 
objecte de vigilància els següents aspectes: 

- Control dels residus generats 

 

7. CONCLUSIONS 

Un cop analitzat l’àmbit d’actuació i tots els impactes ambientals derivats de l’actuació, 
es conclou que amb una bona pràctica de les mesures preventives i correctores, els impactes 
negatius seran minimitzats i resultaran compatibles i els impactes ambientals positius seran 
maximitzats. 
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ANNEX NÚM. 11 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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1. OBJECTE 

D’acord amb el R.D. 1627/1997, que implanta la obligatorietat de la inclusió d’un 
Estudi de Seguretat i Salut en les obres de construcció i d’enginyeria civil, s’elabora el present 
Estudi. 

El seu objecte és descriure els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a 
utilitzar i identificar i relacionar els riscos laborals, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques per eliminar, reduir i controlar aquests riscos, per a evitar accidents 
laborals i malalties professionals. 

El contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball, redactat i signat per 
un tècnic de nivell superior en prevenció de riscos laborals, en el que s’analitzaran i estudiaran, 
desenvolupant i complementant, les previsions contingudes en el present Estudi de Seguretat i 
Salut, en funció del propi sistema d’execució de l’obra. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser presentat, abans de l’inici de l’obra, al 
Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, per la seva aprovació. 

 

2. DADES DE L’OBRA 

2.1 Promotor 

L’empresa promotora és Fictícia, S.A. 
 

2.2 Antecedents 

El projecte surt de la necessitat de l’empresa de construir un magatzem central des 
d’on concentrar i distribuir els seus productes. 

El projecte es desenvoluparà a una parcel·la ja existent al polígon industrial de Can 
Roqueta de Sabadell. Les parcel·les contigües alberguen usos industrials. 

El projecte ha estat redactat per Sergi López i Rey, Precol. CETOP núm. 25438. 
 

2.3 Coordinador durant l’elaboració del projecte 

No ha estat necessària la presència d’un Coordinador de seguretat i salut durant la fase 
d’elaboració del projecte. 

 

2.4 Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

L’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut és Sergi López i Rey, Precol. CETOP núm. 25438. 
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2.5 Emplaçament 

La nova construcció estarà situada al carrer de Ca n’Alzina número 93, al polígon 
industrial de Can Roqueta de Sabadell. 

Es tracta d’una parcel·la lliure d’edificacions, de forma rectangular amb unes 
dimensions de 100x50 m i una superfície de 5000 m2. 

 

2.6 Tipologia de l’obra 

La nau industrial tindrà forma rectangular amb unes dimensions de 72x30 m i una 
superfície de la planta de 2160 m2. S’inclourà un altell per a oficines de dimensions 6x30 m i 
una superfície de 180 m2. 

L’estructura consistirà en 13 pòrtics rígids a dues aigües separats entre ells per 6 
metres. L’alçada dels pilars serà de 8 metres mentre que la carena es situarà a una cota de 10 
metres. Els pilars estaran formats per perfils laminats HEA i s’uniran per bigues formades per 
perfils laminats IPE amb carteles. Tots els perfils disposaran d’una cobertura de pintura 
intumescent per garantir una resistència al foc mínima R60. 

La fonamentació es farà a cota -1 m amb sabates aïllades de formigó armat unides 
entre elles per bigues de lligat. La connexió entre fonaments i pilars metàl·lics es farà 
mitjançant plaques d’ancoratge. 

La coberta es resoldrà amb plaques de polièster reforçat de perfil grecat. La façana es 
farà amb blocs de formigó cel·lular, els primers 1,5 m, i amb panells tipus sandvitx de 80 mm 
d’espessor que garantiran una resistència al foc mínima R60. Els panells es fixaran sobre 
corretges de façana i de coberta formades per perfils laminats IPE 160. Les corretges tindran 
una separació d’1,2 m a la coberta i d’1,1 m a la façana. 

S’inclouran dues portes enrotllables de 3x5 m a la façana de front de vial que permetin 
la càrrega i descàrrega de material des dels camions i una porta per a l’accés de persones 
d’1,2x2,15 m a la façana esquerra. A més, es comptarà amb dues sortides d’emergència a cada 
lateral i una altra al pinyó posterior, a l’alçada de l’altell, d’1,8x2,15 m. 

La solera es formarà amb una capa de 15 cm de reblert tot-u i una llosa de formigó 
reforçat amb fibres de 20 cm d’espessor, amb el pla superior coincidint amb la rasant. 

A la zona nord (lateral esquerre de la nau) es disposarà d’una zona per a 
l’estacionament de vehicles amb 12 places de les quals hi haurà una reservada per a persones 
amb cadires de rodes i una d’accessible. 

El perímetre exterior de la parcel·la es tancarà amb paret de maons fins a 60 cm 
d’alçada i amb elements metàl·lics lleugers d’1,4 m, arribant a un tancament total de 2 m. Al 
front de vial s’instal·laran una porta per a l’accés de camions, una per a l’accés de vehicles i 
una per a l’accés de vianants. 
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El sòl lliure d’edificació es tractarà amb una prolongació de la solera de formigó fins a 
1,5 m del llindar de la nau i amb jardineria i arbrat el restant. 

 

2.7 Programa de necessitats 

L’ús principal de l’edificació és el de magatzem logístic amb accés directe al front de 
vial per a la càrrega i descàrrega de mercaderies. 

L’accés de treballadors es farà per la part lateral on s’ubica la porta principal. 

Addicionalment, es durà a terme activitat administrativa a l’altell situat al front 
posterior de la nau. 

 

2.8 Pressupost del projecte 

El pressupost total del projecte és de UN MILIÓ SIS-CENTS VINT MIL CINC-CENTS 
TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (1.620.535,72 €). 

 

2.9 Termini d’execució 

El termini d’execució previst és de CENT VINT-I-UN (121) DIES. 
 

2.10 Número de treballadors 

S’estima que el número de treballadors simultanis pugui arribar a un màxim de 
QUINZE (15). 

 

2.11 Justificació de la realització de l’Estudi de Seguretat i Salut 

L’article 4 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix que és obligatori incloure un 
Estudi de Seguretat i Salut en els següents casos: 

- Pressupost d’execució per contracte igual o superior a 450.759,08 € inclòs el 
19% de despeses generals i benefici industrial i el 18% d’IVA 

- Duració estimada superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun moment 
més de 20 treballadors simultàniament 

- Volum de mà d’obra estimada, entesa com la suma total dels dies de treball del 
total dels treballadors superior a 500 dies 

- En les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses 

Per tant, en aquest projecte és obligatori realitzar un Estudi de Seguretat i Salut. 
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3. CONDICIONS DEL SOLAR I EL SEU ENTORN 

3.1 Accés al solar 

3.1.1 Accés a l’obra 

La construcció estarà situada al carrer de Ca n’Alzina número 93, al polígon industrial 
de Can Roqueta de Sabadell. 

Es planteja un únic accés rodat a la parcel·la, situat al front de vial. 
 

3.1.2 Accés al campament d’obra 

L’accés per a vianants és realitzarà directament des de la via pública situada al front de 
vial. 

 

3.2 Topografia i geotècnia 

La topografia és essencialment plana, sense desnivells significatius. 

A la parcel·la en qüestió s’han trobat dos nivells diferenciats: 

- 1. Replens antròpics. Nivell de replens d’origen antròpic barrejats amb terra 
vegetal i llims sorrencs de color marró. Aquest nivell ocupa la part superior del 
solar amb un espessor de 0,2 - 0,9 m 

- 2. Llims carbonatats / Costra carbonatada / Llims sorrencs. Nivell de gran 
potència situat a una profunditat de 0,2 - 1 m. Aquest nivell presenta cohesió 
general i bones característiques geomecàniques 

 

3.3 Existència de serveis urbans 

Els serveis existents a peu de parcel·la són: 

- Distribució d’aigua (CASSA, empresa mixta de Sabadell) 
- Energia elèctrica (FECSA - ENDESA) 
- Telefonia (Telefónica, S.A.) 

No es preveu que l’execució de l’obra afecti als serveis urbans existents. 
 

3.4 Circulació de persones alienes a l’obra 

L’obra romandrà tancada a l’accés de persones alienes a l’obra. 
 

3.5 Subministrament d’energia elèctrica provisional 

FECSA - ENDESA, S.A. 
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3.6 Subministrament d’aigua potable provisional 

CASSA, empresa mixta de Sabadell. 
 

3.7 Abocament d’aigües residuals dels serveis higiènics provisionals 

CASSA, empresa mixta de Sabadell. 
 

3.8 Assistència sanitària 

L’assistència sanitària es realitzarà des de la Corporació Sanitària i Universitària Parc 
Taulí de Sabadell, a nivell hospitalari, i del CAP La Serra, a nivell d’atenció primària. 

La situació dels centres sanitaris i el recorregut per arribar-hi pot consultar-se al plànol 
de centres hospitalaris i d’atenció primària. 

 

4. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

4.1 Sistema estructural 

4.1.1 Fonamentació 

Descripció del 
sistema 

Fonamentació superficial amb sabates aïllades unides per bigues de 
lligat. 

  
Característiques del 
sòl 

Llims carbonatats amb nòduls de carbonat i graveta disperses de color 
vermellós a vinatós, contres carbonatades i llims sorrencs vermellosos 
molt rígids. 

  
Paràmetres Humitat natural: 14,4 

Anàlisis granulomètric: 
- Contingut de fins (passa pel tamís 0,080 UNE): 78,3% 
- Contingut de sorres (passa per 2 UNE i reté 0,080 UNE): 4,8% 
- Contingut de graves (reté el tamís 2 UNE): 4,8% 

Densitat humida: 2,09 g/cm3 
Densitat seca: 1,83 g/cm3 
Compressió simple: 5,59 kg/cm2 
Angle de fregament intern: 29,1º 
Cohesió: 0 kg/cm2 

  
Tensió admissible 
del terreny 

3 kg/cm2 
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4.1.2 Estructura portant 

Descripció del 
sistema 

Pilars d’acer S275JR, perfils HEA 
Bigues d’acer S275JR, perfils IPE 
Llosa alveolar prefabricada de formigó 

  
Paràmetres Valors de sobrecàrregues establerts segons CTE - AE 

 
4.2 Sistema envolupant 

4.2.1 Façana 

Descripció del 
sistema 

La façana es resol mitjançant un mur de formigó cel·lular, els primers 
1,5 m, i panells sandvitx de 80 mm d’espessor, formats per dues 
làmines d’alumini i aïllament de llana de roca a l’interior, el restant. 
S’inclouen diferents buits per la instal·lació de finestres practicables 
d’alumini (120x240 cm), per a les portes d’accés (215x120 cm) i 
d’emergència (215x180 cm) i per a les portes de càrrega/descàrrega 
de material (500x300 cm). 

  
Paràmetres Seguretat estructural: pes propi, vent i sisme 

Salubritat: protecció contra la humitat, evacuació d’aigües 
Seguretat en cas d’incendi 
Seguretat d’utilització 
Aïllament acústic 
Limitació de demanda energètica. Aïllament, protecció a la radiació 
solar 
Disseny i altres 

 

4.2.2 Coberta 

Descripció del 
sistema 

La coberta es resol mitjançant plaques de polièster reforçat de perfil 
grecat amb un gruix d’1,5 mm. 

  
Paràmetres Seguretat estructural: pes propi, vent, neu i sisme 

Salubritat: protecció contra la humitat, evacuació d’aigües 
Seguretat en cas d’incendi 
Seguretat d’utilització 
Aïllament acústic 
Limitació de demanda energètica. Aïllament, protecció a la radiació 
solar 
Disseny i altres 
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4.2.3 Solera 

Descripció del 
sistema 

La solera es resol mitjançant una llosa de formigó reforçat amb fibres 
de 20 cm d’espessor recolzada sobre una capa de material tot-u de 15 
cm d’espessor. 

  
Paràmetres Seguretat estructural: pes propi, sobrecàrrega d’ús 

Salubritat: protecció contra la humitat, evacuació d’aigües 
Seguretat en cas d’incendi 
Limitació de demanda energètica. Aïllament 
Disseny i altres 

 

5. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT A L’OBRA 

5.1 Organització de les activitats preventives 

Després de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i el 
R.D. 39/1997, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, l’empresari organitzarà 
els recursos necessaris pel desenvolupament de les activitats preventives segons alguna de les 
modalitats següents: 

- Assumint personalment tal activitat 
- Designant un o diversos treballadors per dur-la a terme 
- Constituint un servei de prevenció propi 
- Recorrent a un servei de prevenció aliè 

Les empreses que intervenen a l’execució de les obres indicaran, depenent de la 
modalitat escollida, el representant amb responsabilitat en matèria de seguretat i salut a 
l’obra. 

Cada contractista, en qualitat d’empresari, elaborarà un Pla de Seguretat i Salut. 
Aquest Pla ha d’estar elaborat i signat per un tècnic superior en prevenció de riscos laborals. 

En relació amb els llocs de treballs a l’obra, el Pla de Seguretat i Salut constitueix 
l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació, avaluació i planificació de 
l’activitat preventiva a les que fa referència el capítol II del R.D. pel que s’aprova el Reglament 
dels Serveis de Prevenció. 

El Pla estarà a l’obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 

Al contracte o contractes que es duguin a terme per la realització de les obres 
corresponents al projecte del present Estudi de Seguretat i Salut els hi serà d’aplicació la Llei 
32/2006, del 18 d’octubre, Reguladora de la Subcontractació al Sector de la Construcció. 

És per això que cada contractista i subcontractista haurà de complir i acreditar 
mitjançant declaració subscrita pel seu representant legal, els següents requisits: 
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a) Posseir una organització productiva pròpia, comptar amb mitjans materials i 
humans necessaris i utilitzar-los pel desenvolupament de l’activitat contractada 

b) Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats pròpies del desenvolupament 
de l’activitat empresarial 

c) Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre el treball 
desenvolupat pels seus treballadors a l’obra, i en el cas dels treballadors 
autònoms, executar el treball amb autonomia i responsabilitat pròpia i fora de 
l’àmbit d’organització i direcció de l’empresa que l’hagués contractat. 

d) Acreditar que es disposa dels recursos humans directius i productius, que estan 
formats en prevenció de riscos laborals, així com que es disposa d’una 
organització preventiva adequada a la Lle 31/1995 

e) Estar inscrites al registre d’Empreses Acreditades 
f) Hauran de comptar amb un número de treballadors contractats amb caràcter 

indefinit superior al 30% 

Pel que fa al règim de la subcontractació i sempre segons al que la llei es refereix: 

a) El Promotor podrà contractar directament tants contractistes com cregui 
oportú, ja siguin persones físiques o jurídiques 

b) El Contractista podrà contractar empreses subcontractistes o treballadors 
autònoms 

c) El primer i segon subcontractista podrà subcontractar l’execució dels treballs 
que tinguin subcontractats, excepte en els supòsits de la lletra f) del punt 2 de 
l’article 5 de la Llei 32/2006 

d) El tercer subcontractista no podrà subcontractar els treballs ni a una altra 
empresa ni a treballadors autònoms 

e) El treballador autònom no podrà subcontractar els treballs que se li haguessin 
contractat ni a una altra empresa ni a altres treballadors autònoms 

f) Tampoc podran subcontractar els subcontractistes l’organització productiva dels 
quals a l’obra sigui fonamentalment de ma d’obra 

No obstant, i previ consentiment de la Direcció Facultativa, i en els casos que la Llei 
32/2006 considera, es podrà augmentar excepcionalment en ú la subcontractació, és a dir, fins 
al quart nivell. S’informarà al Coordinador de seguretat i salut i s’inscriurà al Llibre de 
subcontractació. Cada subcontractista haurà de disposar d’un Llibre de subcontractació. 
Aquest Llibre romandrà sempre a l’obra, i en ell s’hi reflectiran en ordre cronològic des de 
l’inici dels treballs, totes i cada una de les subcontractacions realitzades a l’obra, amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms, el seu nivell de subcontractació i empresa 
cometent, l’objecte del contracte, el responsable d’aquesta a l’obra i el seu representant legal, 
les dates d’entrega del Pla de Seguretat i Salut, així com les instruccions elaborades pel 
Coordinador, les anotacions de la Direcció Facultativa sobre aprovacions de cada 
subcontractació excepcional. 

Al Llibre de subcontractació tindrà accés el Promotor, la Direcció Facultativa, el 
Coordinador de seguretat i salut, les empreses i treballadors autònoms, el tècnics de 
prevenció, els delegats de prevenció, l’autoritat laboral i els representants dels treballadors. 
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Cada empresa haurà de disposar de la documentació o el títol que acrediti la possessió 
de la maquinària que utilitza i de quanta documentació sigui exigible per les disposicions legals 
vigents. 

Els representants dels treballadors hauran d’estar informats de les contractacions i 
subcontractacions que es facin a l’obra. 

Les empreses vetllaran per que tots els seus treballadors estiguin formats en matèria 
de prevenció de riscos laborals. Aquestes formacions seran adequades al seu lloc de treball. 

Serà infracció greu, entre d’altres, segons la Llei 32/2006, Reguladora de la 
Subcontractació al Sector de la Construcció, no portar en ordre i al dia el Llibre de 
subcontractació. 

Serà infracció greu, entre d’altres, permetre que en l’àmbit d’execució del seu 
contracte intervinguin empreses subcontractistes que superin els nivells legalment permesos. 

Serà infracció greu del Promotor permetre que la Direcció Facultativa autoritzi el quart 
i excepcional nivell de subcontractació, quan manifestament no concurreixin les causes 
motivadores de la mateixa previstes a la llei. 

Serà infracció molt greu del Promotor, quan manifestament no concurreixin les causes 
motivadores de la mateixa previstes a la llei, i siguin treballs amb riscos especials. 

Quan no es determinin les condicions i el mode d’habilitació del Llibre de 
Subcontractació, es documentarà amb la fitxa de l’Annex de la Llei 32/2006. 

 

5.2 Tècnic de prevenció 

L’empresa constructora disposarà d’assessorament en aquesta matèria mitjançant un 
Tècnic de Prevenció. 

Conforme amb el Promotor realitzarà una sèrie de visites periòdiques a l’obra per 
detectar les possibles desviacions respecte al Pla de Seguretat i Salut de l’obra i proposarà les 
mesures correctores oportunes. 

 

5.3 Recurs preventiu 

D’acord amb la Llei 54/2003 i el disposat a l’article 32bis de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, es requereix la presència d’un recurs preventiu de cada contractista quan es 
desenvolupin treballs amb riscos especials (annex II del R.D. 1627/1997). Aquest recurs 
preventiu ha de comptar amb una formació mínima de nivell bàsic en prevenció de riscos 
laborals. 

Segons el R.D. 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 
de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el R.D. 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. El BOE núm. 127 de divendres 29 de maig, introdueix una disposició addicional 
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única al R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció, amb la següent redacció: 

“Disposició addicional única. Presència de recursos preventius en obres de construcció. 

La presència en el centre de treball dels recursos preventius de cada contractista 
prevista a la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals, s’aplicarà a les obres de construcció regulades en aquest R.D., 
amb les següents especialitats: 

El Pla de Seguretat i Salut determinarà la forma de dur a terme la presència dels 
recursos preventius. 

Quan, com a resultat de la vigilància, s’observi un deficient compliment de les 
activitats preventives, les persones a les que s’assigni la presència hauran de donar les 
instruccions necessàries pel correcte i immediat complement de les activitats preventives i 
posar aquestes circumstàncies en coneixement de l’empresari per a que aquest adopti les 
mesures necessàries per corregir les deficiències observades, si aquestes no haguessin estat 
encara subsanades. 

Quan, com a resultat de la vigilància, s’observi absència, insuficiència o falta 
d’adequació de les mesures preventives, les persones a les que s’assigni aquesta funció hauran 
de posar aquestes circumstàncies en coneixement de l’empresari, que procedirà de manera 
immediata a l’adopció de les mesures necessàries per corregir les deficiències i a la modificació 
del Pla de Seguretat i Salut als terminis previstos a l’article 7.4 d’aquest reial decret.” 

Per tant, els treballs amb presència de recurs preventiu seran segons l’annex II del R.D. 
1627/1997: Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials per la seguretat i 
la salut dels treballadors: 

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

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

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en calaixos d’aire comprimit 
- Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
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5.4 Coordinació d’activitats empresarials 

Quan coincideixin treballadors de diferents empreses en un centre de treball, el 
Contractista, a més de complir amb les mesures establertes en els capítols I i II del R.D. 
171/2004, haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per 
part de les empreses subcontractistes. 

El Contractista designarà a una persona per a la coordinació d’activitats preventives, 
amb formació mínima de nivell intermedi en prevenció de riscos laborals, les funcions del qual 
s’indiquen a l’Art. 14 del R.D. 171/2004. 

 

5.5 Vigilància de la salut dels treballadors 

Conforme l’Art. 22 de la LPRL, l’empresari garantirà als treballadors al seu servei la 
vigilància periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball. 

 

5.6 Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà d’acreditar haver passat el 
reconeixement mèdic obligatori mitjançant el certificat mèdic del servei de prevenció 
corresponent. 

Anualment haurà de ser renovat el reconeixement mèdic segons la legislació al 
respecte. 

 

5.7 Formació en seguretat i salut laboral 

S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut laboral al personal de l’obra. 

En el moment del seu ingrés a l’obra, tot el personal rebrà unes instruccions 
adequades sobre el treball a realitzar i els riscos que pugui comportar. 

 

5.8 Farmaciola 

Es disposarà a l’obra d’una farmaciola que contingui el material indicat a l’apartat 7.2 
de la present Memòria. S’instal·larà a la caseta d’obra degudament senyalitzat. Desprès del seu 
ús, serà reposat immediatament i es revisarà mensualment. 

 

5.9 Llibre d’incidències 

Conforme a l’establert pel R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, es disposarà en el centre 
de treball d’un llibre d’incidències que constarà de dues fulles per duplicat. 
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Haurà de mantenir-se sempre a l’obra i podran fer-se anotacions sobre les 
inobservances de les instruccions i recomanacions preventives recollides al Pla de Seguretat i 
Salut de l’obra: 

- El Contractista, Subcontractista i treballadors autònoms 
- Persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció en les empreses 

intervinents a l’obra 
- Representants dels treballadors 
- Tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de 

les administracions públiques competents 
- Direcció Facultativa 
- Quan s’efectuï una anotació al llibre d’incidències, el Coordinador de seguretat i 

salut en l’execució de l’obra estarà obligat a: 
- Remetre, en un termini de 24 hores, una còpia a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social de la província a la que es realitza l’obra 
- Notificar les anotacions al contractista afectat i als representats dels 

treballadors 
 

5.10 Telèfons i direccions 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents centres mèdics on puguin 
traslladar-se el accidentats pel seu més i efectiu tractament. A l’oficina de l’obra i local de 
vestuaris es col·locarà un llistat amb les direccions i telèfons dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, bombers, així com d’ambulatoris i hospitals on traslladar els 
accidentats. 

Model de full de telèfons d’emergència 

EMERGÈNCIES 112 BOMBERS 080 

URGÈNCIES MÚTUA  POLICIA LOCAL 092 

AMBULÀNCIES 937271212 SERVEI TAXI 937274848 

HOSPITAL DE SABADELL 937231010 CAP LA SERRA 937264077 

 

6. ACTUACIONS PRÈVIES 

6.1 Tancat 

Es disposarà de tancat perimetral a base de mòduls de malla galvanitzada encastats en 
blocs de formigó d’alçada no inferior a 2 metres, delimitant la zona d’obra. 

En aquelles zones sense il·luminació, s’instal·laran punts de llum complementaris. 

En cas d’existir una visibilitat deficient per l’entrada - sortida de camions de l’obra, 
s’instal·laran elements reflectants, utilitzant senyaler en moments punta. 
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6.2 Accessos 

Els accessos de personal i maquinària seran independents sempre que sigui possible. 
En cas contrari, s’instal·larà una barana de separació resistent i pintada amb colors cridaners. 

Els accessos queden marcats en el plànol corresponent. 

Si hagués perill de caiguda d’objectes es col·locarà una marquesina de protecció en el 
perímetre que llinda amb els carrers o zones de trànsit. Així mateix, s’instal·laran viseres de 
protecció en les zones d’entrada de personal amb perill de caiguda d’objectes. 

 

6.3 Senyalització 

Es col·locarà un panell de senyalització que reculli les prohibicions i obligacions a 
complir a obra. 

El contingut de l’esmentat panell queda reflectit en el plànol de campament d’obra i 
senyalització. 

 

6.4 Circulació a l’obra 

La circulació de maquinària per l’obra seguirà en tot moment l’especificat en els 
capítols posterior corresponents a “Maquinària i Eines” i a l’establert al Plec de Condicions. 

 

6.5 Vies i serveis públics afectats per l’obra 

Les afeccions a viari públic seran únicament les derivades per l’accés a l’obra: entrada 
de personal, entrada de subministrament a l’obra i sortida de runes i excedents de moviment 
de terres. 

No es considera en projecte l’afecció a serveis públics, tot i que degut a la proximitat 
d’aquests a la parcel·la i a la pròpia naturalesa de les obres és factible la seva afecció. En 
aquest cas, es prendran les mesures de seguretat i salut necessàries. 

 

6.6 Confrontants afectats per l’obra 

Al desenvolupar-se les obres dins d’una parcel·la, no es veurà afectada la urbanització 
pública. 

 

7. SERVEIS D’HIGIENE I PRIMERS AUXILIS 

Els terres, parets i sostres d’aquestes instal·lacions seran continus, llisos i 
impermeables, enlluïts en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb líquids 
desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària. 
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Tots els seus elements, tals com aixetes, desaigües i carxofes de dutxes estaran sempre 
en perfecte estat de funcionament i els armaris i bancs aptes per a la seva utilització. 

Tots aquests locals disposaran de llum i calefacció i es mantindran en les degudes 
condicions de neteja. 

 

7.1 Serveis higiènics 

7.1.1 Vestidors 

S’instal·laran mòduls prefabricats de 8,2x2,5x2,3 m amb plafons d’acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d’acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació 
elèctrica, un punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 

Cada treballador disposarà, com a mínim, de dos metres quadrats. Els vestidors 
disposaran d’un lavabo d’aigua corrent, proveït de sabó, per cada deu treballadors o fracció 
d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions adequades per cada vint-i-cinc treballadors o 
fracció d’aquesta xifra que finalitzin la seva jornada simultàniament. 

Es dotarà, per l’Empresa, de tovalloles individuals o bé disposarà d’assecadors d’aire 
calent, tovallolers automàtics o tovalloles de paper, existint, en aquest darrer cas, recipients 
adequats per dipositar els usats. 

El vestidor estarà dotat de tantes guixetes individuals com treballadors hi hagi a l’obra. 
Estaran proveïdes de dos departaments, un per dipositar la roba de carrer i un altre per la roba 
de treball. 

Hauran de disposar de seients, ser de fàcil accés i de dimensions suficients. 

Es disposaran instal·lacions adequades per permetre a cada treballador l’assecat de la 
roba de treball. 

 

7.1.2 Dutxes 

S’instal·larà una dutxa d’aigua freda i calenta per cada deu treballadors o fracció que 
treballin en la mateixa jornada. 

Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes 
dotades de tancament interior. 

Estaran preferentment situades en els mòduls de vestidors o en locals pròxims als 
mateixos, amb la deguda separació per un i altre sexe. 

Quan les dutxes no es comuniquin amb els mòduls de vestidors s’instal·laran penjadors 
per la roba. 
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7.1.3 Lavabos 

Els lavabos estaran a prop dels llocs de treball i dels vestidors. En cas de separació, la 
comunicació serà fàcil. 

Els lavabos estaran dotats de tovalloles, tovallolers de paper o assecadors i sabó. 

Hi haurà un lavabo per cada deu treballadors. 
 

7.1.4 Vàters 

Existiran vàters amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic. 
S’instal·laran amb separació per sexes. 

Als vàters que hagin de ser utilitzats per dones s’instal·laran recipients especials i 
tancat. 

Existirà, al menys, un inodor per cada vint-i-cinc homes i un altre per cada quinze 
dones o fraccions d’aquestes xifres que treballin la mateixa jornada. 

Quan els vàters no comuniquin amb els llocs de treball estaran completament tancats i 
tindran ventilació exterior, natural o forçada. 

Si es comuniquen amb mòduls o passadissos que tinguin ventilació exterior es podrà 
suprimir el sostre de cabines. No tindran comunicació directa amb menjadors, cuines, 
dormitoris i vestidors. 

Les dimensions mínimes de les cabines seran de 1 metre per 1,2 de superfície i 2,3 
metres d’alçada. 

Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estan proveïdes de 
tancament interior i d’una perxa. 

Els inodors i urinaris s’instal·laran i conservaran en degudes condicions de desinfecció, 
desodorització i supressió d’emanacions. 

 

7.2 Primers auxilis 

En tot centre de treball es disposarà de farmacioles fixes o portàtils, ben senyalitzades i 
convenientment situades, que estaran a càrrec de la persona més capacitada designada per 
l’Empresa. 

Cada farmaciola contindrà, com a mínim: aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 
iode, mercurocrom, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, venes, esparadrap, antiespasmòdics, 
analgèsics i tònics cardíacs d’urgència, torniquet, bosses de goma per aigua o gel, guants 
esterilitzats, xeringa, bullidor, agulles per injectables i termòmetre clínic. Es revisaran 
mensualment i es reposarà immediatament l’usat. 
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Prestats els primers auxilis per la persona encarregada de l’assistència sanitària, 
l’Empresa disposarà el necessari per l’atenció mèdica consecutiva al malalt o lesionat. 

La pertinent senyalització i el coneixement de la persona preparada per l’atenció, ha 
de ser coneguda per tots els operaris, requerint-se igualment els números de telèfon en cartell 
exposat: 

- Servei d’urgència 
- Ambulància 
- Policia 
- Bombers 

 

8. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

8.1 Instal·lació elèctrica 

8.1.1 Comptador – caixa general de protecció – escomesa 

Existirà escomesa provisional d’obra amb comptador, quadre general, presa de terra i 
les degudes proteccions. 

 

8.1.2 Quadres elèctrics 

Per alimentar les necessitats de subministrament elèctric per l’execució de les obres, 
s’instal·larà un quadre general que comptarà com a mínim d’un interruptor de tall general, 
tants interruptors automàtics magnetotèrmics com circuits disposi, interruptors diferencials de 
300 mA pels circuits de força i 30 mA pels d’enllumenat. 

Se situarà en un parament vertical, dintre d’un armari metàl·lic amb tancament per 
mitjà de cadenat o similar, estant la clau en possessió de la persona assignada, i que serà la 
responsable de mantenir-lo permanentment tancat. Les preses de corrent s’efectuaran pels 
laterals de l’armari per facilitar que la porta es mantingui tancada. 

Independentment del quadre general, es disposaran dos o més quadres secundaris de 
les mateixes característiques que aquell, i que permetin l’accessibilitat a qualsevol punt de 
l’obra. 

Es comprovarà periòdicament el funcionament dels diferencials. 

Els quadres auxiliars han de fixar-se a elements rígids de l’edificació per evitar que els 
conductors d’alimentació es desenganxin i puguin provocar contactes elèctrics. 

Els quadres estaran protegits per marquesines i cobertes de les inclemències del temps 
i de la possible projecció d’objectes. 
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8.1.3 Conductors elèctrics 

Els conductors de les instal·lacions exteriors seran de 1000 V de tensió nominal. Els 
interiors podran ser de 440 V de tensió nominal. 

Preferentment es muntaran aeris, a 2,5 metres d’alçada, i quan això no sigui possible, 
es disposaran pel terra pròxim als paraments, degudament canalitzats i senyalitzats. 

En zones de pas de vehicles no es muntaran pel terra, a no ser que es protegeixin 
convenientment. 

Els extrems estaran dotats de clavilles de connexió i es prohibeix terminantment les 
connexions a través de fils nus a la base de l’endoll. 

Les preses de corrent de les diferents màquines portaran, a més, un fil o cable més per 
connexió a terra. 

 

8.1.4 Làmpades portàtils 

Les làmpades portàtils tindrà mànec aïllant, el casquet no serà metàl·lic i s’alimentarà a 
la tensió de 24 V. 

Les preses de corrent i prolongadors utilitzats en aquestes instal·lacions no seran 
intercanviables amb altres elements iguals utilitzats en elements de voltatge superior. 

Proteccions personals 
- Banqueta aïllant de l’electricitat 
- Tarimes i estores 
- Perxa aïllant 
- Comprovador de tensió 
- Casc homologat 
- Guants apropiats 

 

8.2 Instal·lació contra incendis 

Els mitjans d’extinció a utilitzar seran extintors portàtils de pols polivalent de 6 kg, tant 
a l’aplec de líquids inflamables i junt als quadres elèctrics com en casetes d’obra i magatzems 
de combustibles i eines. 

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles; d’aquí la importància de l’ordre i 
neteja en tots els treballs i fonamentalment a les escales de l’edifici; el personal que estigui 
treballant en soterranis, es dirigirà cap a la zona oberta. Existirà l’adequada senyalització, 
indicant els llocs de prohibició de fumar (aplec de líquids combustibles), situació de l’extintor, 
camí d’avaluació, etc. 
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Totes aquestes mesures han estat considerades per a que el personal extingeixi 
l’incendi a la fase inicial, si és possible, o disminueixi els seus efectes, fins l’arribada dels 
bombers, els quals, en tots els casos, seran avisats immediatament. 

Identificació dels riscos evitables 
- Incendi 
- Explosió derivada 

Mesures preventives 
- Extintors segons els casos 
- Aigua, sorra i eines d’ús comú 
- Els combustibles líquids han d’emmagatzemar-se en casetes independents i en 

recipients de seguretat 
- Les substàncies combustibles es conservaran en envasos tancats i identificats 
- No procedeix l’emmagatzemament conjunt de fusta amb elements tèxtils o 

productes bituminosos 
- Especial cura mereix el manteniment de l’equip de soldadura oxiacetilènica 

 

8.3 Instal·lació de formigonat 

Identificació de riscos evitables 
- Caigudes de persones a diferent nivell 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Cops 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 
- Atrapament per o entre objectes 

Identificació de riscos no eliminables 
- Aixafament 
- Sorolls 
- Pols ambiental 
- Esquitxades 

Mesures preventives 
- La instal·lació de formigó (formigonera i sitja) es farà en un lloc on no hi hagi 

perill de caiguda d’objectes o materials. Tot i així, es col·locarà una visera 
resistent de protecció contra les caigudes de materials 

- La zona serà protegida i senyalitzada amb la següent llegenda: “Prohibit utilitzar 
a persones no autoritzades” 

- Si es construeix una plataforma des de la que el treballador vagi a operar, l’accés 
a la mateixa serà segur a través d’escales protegides amb barana de 90 cm 

- Els òrgans de transmissió compostes per engranatges, embragatges, politges, 
corretges de transmissió, etc., estaran cobertes per una carcassa protectora 

- La botonera dels comandaments elèctrics serà d’accionament estanc en previsió 
de riscos elèctrics 
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- La formigonera disposarà de presa de terra 
- L’interruptor estarà protegit envers l’aigua, pols i altres elements 
- Les operacions de neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica 
- Les sitges de ciment tindran la suficient estabilitat i solidesa. La pujada dels 

mateixos estarà dotada de escaleta o escala amb anell i la seva part superior o 
boca estarà protegida amb baranes 

- Les operacions de manteniment de la instal·lació per evitar anomalies que 
potencien les nivells de soroll a 80 o més decibels 

- La manipulació del formigó es realitzarà per mitjans mecànics, de forma que mai 
entri en contacte amb els operaris 

Equips de protecció individual 
- Casc homologat 
- Granota de treball 
- Calçat homologat 
- Cinturó de seguretat 
- Guants apropiats 
- Protectors auditius 
- Mascareta filtrant 
- Ulleres de seguretat antipols 
- Botes i vestit d’aigua 

 

8.4 Instal·lació de morter premesclat 

Identificació de riscos evitables 
- Afeccions a la pell 
- Afeccions respiratòries en ambients pulverulents 
- Caigudes de persones a diferent nivell 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Lesions o talls a les mans 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 
- Bolc de la sitja 

Identificació de riscos no eliminables 
- Aixafaments 
- Xocs contra la sitja 

Mesures preventives 
- L’operació de descàrrega de la sitja serà dirigida per l’encarregat de l’obra, el 

qual donarà les instruccions necessàries al conductor del camió per instal·lar-lo 
en el punt correcte 

- El camió serà basculant i tindrà els mitjans per fer l’operació correctament sense 
necessitat d’ajuda de la grua 
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- Un cop col·locat a la bancada de formigó es procedirà a les operacions 
d’immobilització i d’instal·lació i tesat dels cables contra vents 

- Els enganxaments i desenganxaments  de la sitja s’efectuaran accionant els 
pestells i ganxos des d’una escala de mà sòlidament recolzada conta la paret 
vertical de la sitja 

- Les sitges disposaran de mecanismes antivolta a la tolva 
- No s’efectuaran a l’obra operacions de manteniment a l’interior de la tolva 
- En cas d’haver d’accedir a la sitja, s’instal·larà un cable fiador per l’ancoratge del 

cinturó de seguretat lliscant 
- En cas d’existència de línies elèctriques en les proximitats de les zones de 

muntatge, s’ha de comprovar si es compleixen les distàncies mínimes exigides 
de seguretat. En cas contrari, procedeix traslladar la línia o el tall de corrent 

Equips de protecció individual 
- Casc 
- Calçat de seguretat 
- Guants impermeables 
- Guants antitall 
- Roba de treball adequada 
- Cinturó de seguretat 

 

8.5 Instal·lació de ferrallat 

Identificació de riscos evitable 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 
- Lesions o talls en mans i peus 
- Lesions per projecció de fragments i partícules 
- Riscos derivats de la soldadura 
- Riscos derivats de treballs en zones humides o mullades i relliscoses 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge inadequat de productes combustibles o 

inflamables 
- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 

temperatures extremes, etc.) 
- Trauma sonor per contaminació acústica 
- Bolcada de les piles d'aplecs de materials 

Identificació de riscos no eliminables 
- Atropellaments o cops per vehicles 
- Cops amb maquinària i materials 
- Atrapaments per o entre objectes 
- Atrapament per bolcada de màquines, vehicles, etc. 
- Incendi i explosió (de bufadors, ampolles de gasos liquats, bombones, etc.) 
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Mesures preventives 
- S'ha de situar allunyada de l'entorn immediat de l'obra per protegir el personal 

dels riscos de caiguda de materials o objectes 
- La maquinària que serveix per tallar o doblegar el material per tal de construir 

l'armadura (plegadores, cisalles, etc.) estarà connectada a terra i els cables 
elèctrics aniran aeris o enterrats amb la senyalització adequada 

- Les parts mòbils de les màquines estaran protegides amb carcasses o altres 
dispositius 
Els paquets de rodons s'han de dipositar horitzontalment sobre dorments de 
fusta, evitant altures excessives 

- La ferralla, ja muntada, s'emmagatzemarà en lloc designat a aquest efecte, 
separat adequadament del lloc de muntatge 

- Les deixalles o retalls de ferro i acer s'aplegaran en llocs estratègics per procedir 
posteriorment a la seva retirada 

- Els operaris dedicats a ferralla s'utilitzaran guants, ulleres, botes de seguretat i 
protecció auditiva 

- Els treballs es realitzaran amb una il·luminació mínima de 100 lux 
- Les màquines elèctriques que s'utilitzin es connectaran a la xarxa mitjançant l'ús 

de clavilles reglamentàries i s'evitarà que quedin connectades a la xarxa en les 
absències del treballador 

- Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de 
gelades, nevades i pluges 

- Durant el retrocés dels camions, no romandrà ningú darrere d'aquests, sent 
dirigida la maniobra del camió per personal especialitzat 

- En aquells treballs que existeixi risc d'atropellament per part de maquinària de 
l'obra o vehicles aliens a aquesta, s'han d'utilitzar armilles reflectants per part 
del personal de a peu 

Equips de protecció individual 
- Botes de seguretat impermeables 
- Guants contra talls 
- Cascos protectors auditius 
- Davantal, maniguets, polaines i genolleres per a treballs de soldadura 
- Cascos homologats 

 

8.6 Instal·lacions d’aplec de materials 

Per a l’execució de l’obra s’utilitzaran dues classes de materials: uns constituiran la 
matèria primera i quedaran com a part integrant d’aquesta i altres que seran necessaris per 
configurar i modelar els primers. 

Les plaques, puntals, motlles, maquinària auxiliar, mòduls de bastides, etc. 
constitueixen un grup de materials a emmagatzemar en obra, i que un cop finalitzada la seva 
missió podran retirar-se per, en molts casos, tornar a utilitzar-se. 

 



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 22 

Acer 
- Atès que el pes i el volum un cop confeccionada l’armadura és gran, es 

traslladarà amb grua i la seva ubicació podrà estar distant del lloc a utilitzar 
- S’han de dipositar les varetes en lloc allunyat a les casetes, i de les zones de pas i 

accés. Per a la seva disposició en ordre, han de clavar-se ferros o fustes de forma 
vertical que facin de topall i no permetin el seu escampament 

- Si es claven trossos de vareta verticalment per contenir el ferro emmagatzemat, 
s’ha de senyalitzar el contorn de la seva ubicació i, si fos oportú, situar la part 
superior i clavat un tac de fusta 

- Pels sobrants de varetes i deixades de filferros s’ha de disposar d’un bidó, calaix 
o zona limitada, no permetent el seu escampament de forma lliure 

 

9. FASES DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

Es consideren riscos evitables aquells riscos que es poden eliminar amb l'ús adequat 
de proteccions col·lectives i individuals i mitjançant les bones pràctiques d'ordre, neteja, ús i 
manteniment de tots els materials, eines, mitjans auxiliars, etc. a utilitzar en cada un dels 
diversos capítols del procés constructiu. 

Es consideren riscos no eliminables, aquells que pel seu caràcter fortuït, segueixen 
existint encara que haguem previst l'ús de les proteccions, tant col·lectives com individuals, 
així com mitjans auxiliars en bon estat de conservació, eines adequades, màquines proveïdes 
de seves proteccions o dispositius de seguretat, etc. 

Pel que fa a les mesures preventives, en molts dels capítols del procés constructiu les 
mesures preventives que es preveuen podran servir tant per eliminar determinats riscos 
evitables com per controlar-lo reduir les conseqüències dels riscos no eliminables en el cas que 
aquests desemboquin en un accident. 

Per aquesta raó, les mesures preventives proposades es recullen en un únic apartat i 
s'han de referir a tots els riscos, evitables o no, enumerats en els dos apartats anteriors. 

D'aquesta forma es procedirà en tots i cada un dels capítols previstos en el procés 
constructiu d'aquesta obra. 

En aquest apartat s'identifiquen i desenvolupen, fins i tot, les activitats que impliquen 
riscos especials per a la seguretat i salut dels treballadors, que posteriorment s'esmentaran a 
trets generals a l’apartat 10 d’aquesta Memòria. 
 

9.1 Activitats genèriques 

Durant el procés constructiu existeixen alguns riscos que es repeteixen, si no és en 
totes, en la majoria de les activitats a realitzar. 

Amb la intenció que aquesta part de la memòria no sigui en excés repetitiva i per 
facilitar la seva utilització, es recullen en aquest primer apartat aquells riscos que es creuen 
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comuns a tots els treballs, proposant al seu torn les mesures preventives per eliminar-los o 
reduir-los. 

Durant el desenvolupament de cada un dels treballs del procés constructiu, en la 
relació dels riscos tant evitables com els no eliminables, així com en les proteccions col·lectives 
i equips de protecció individual a utilitzar, es farà referència a aquest apartat, i per tant, durant 
el desenvolupament d'aquestes activitats s'hauran de prendre les mesures preventives aquí 
recollides. 

Identificació de riscos evitables 
- Caigudes de persones a diferent nivell 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 
- Contactes elèctrics amb línies d'alta tensió (si existeixen) 
- Lesions o talls en mans 
- Lesions per projecció de fragments i partícules 
- Riscos derivats de l'ús de mitjans auxiliars (bastides, escales, ...) 

Identificació de riscos no eliminables 
- Accidents in itinere 
- Causes naturals 
- Atropellaments o cops per vehicles 
- Caiguda d'objectes sobre operaris 
- Xoc contra objectes immòbils 
- Xoc contra objectes mòbils 
- Cops amb maquinària, materials o eines 
- Lumbàlgies per sobreesforços 

Mesures preventives 
- Es consultaran els plànols dels serveis existents abans d'iniciar qualsevol tipus de 

penetració en el terreny 
- S'ha d'impedir el pas de vehicles i maquinària per sota de les línies d'alta tensió 

que discorrin a menys de 6 m del nivell màxim de la rasant. En cas d'haver de 
circular per sota, es col·locaran senyals i pòrtics de limitació d'alçada a una 
distància no menor 3 m del cable inferior de la línia 

- Així mateix es senyalitzaran els passos de gàlib inferiors a 4 m 
- Si els treballs es realitzen en la proximitat de línies elèctriques, s'intentarà el seu 

desviament. Si això no fos possible, es protegiran els cables amb fundes aïllants i 
es col·locarà una pantalla protectora 

- Durant el retrocés dels camions, no romandrà ningú darrere d'aquests, sent 
dirigida la maniobra del camió per personal especialitzat 

- En aquells treballs que existeixi risc d'atropellament per part de maquinària de 
l'obra o vehicles aliens a aquesta, s'han d'utilitzar armilles reflectants per part 
del personal del carrer 
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- Abans d'iniciar els treballs es buscaran llocs estratègics per apilar els materials i 
evitar moviments de maquinària anòmals 

- S'evitarà en tot moment el trànsit de treballadors en el radi d'acció dels treballs 
- Durant el transport de materials, des de la zona d'aplec fins al seu aplomat al 

punt d’acomodació, s'impedirà la situació de treballadors en el radi d'acció 
- En tot treball en el que es pugui produir caiguda de materials sobre els camins o 

zones transitables, s’haurà de procedir a abalisar i senyalitzar arribant, si cal, al 
tall total o parcial de la circulació tant de vehicles com de persones 

- Es delimitarà en planta baixa la zona de treball per evitar que el personal pugui 
accedir-hi mentre s'estigui treballant en nivells superiors i pugui resultar 
accidentat davant d'una possible caiguda de materials, eines, etc. En cas que no 
sigui possible evitar que es treballi al mateix temps en diferents altures de la 
mateixa vertical, els treballadors que es trobin sota faran servir obligatòriament 
el casc. Els treballadors de la part superior hauran d’extremar les precaucions en 
aquest cas 

- Totes aquelles zones que presentin un salt de cota, es protegiran amb elements 
provisionals fins a la col·locació de les definitives proteccions 

- L'ascens o descens a un nivell superior es realitzarà mitjançant escales de mà 
proveïdes de sabates antilliscants i ganxos de penjat i immòbils, disposats de 
manera que sobrepassi la escala un metre l'alçada de desembarcament 

- En tot moment s’esmerarà l’ordre i la neteja de les zones de treball havent 
d’estar les superfícies de trànsit lliures d'obstacles, ja que es poden produir cops 
o caigudes. Per això, en final de la jornada es retirarà la runa acumulat 

- En l'aixecament i transport de càrregues a mà es guardaran postures correctes 
d'acord amb els principis ergonòmics. Es recollirà l'objecte mitjançant una flexió 
de les cames, no del tronc, i aixecant amb l'esquena recta, mitjançant una 
extensió controlada de les cames 

- No s'ha obstaculitzar amb la càrrega la visibilitat del recorregut. Cal mirar 
sempre per on es camina 

- Durant l'execució de l'obra s'habilitaran rampes d'escala mitjançant esglaons 
metàl·lics encadenats, mentre no es construeixin els esglaons definitius 

- En general, l'obra estarà prou il·luminada, especialment en escales i zones de 
trànsit 

- Si les zones de treball no tenen suficient il·luminació es col·locaran punts fixos 
de llum o portàtils. La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb 
portalàmpades de mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats 
a 24 V 

- Els treballs es realitzaran amb una il·luminació mínima de 100 lux 
- Les màquines elèctriques que s'utilitzin es connectaran a la xarxa mitjançant l'ús 

de clavilles reglamentàries i s'evitarà que quedin connectades a la xarxa en les 
absències del treballador 

- La instal·lació de quadres, connexions, proves, etc. seran realitzats per personal 
competent i seguiran escrupolosament els reglaments pertinents 

- Les connexions es realitzaran sempre sense tensió 
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- Les proves que s'hagin de realitzar amb tensió, es faran després de comprovar 
l'acabat de la instal·lació elèctrica i respectant la normativa vigent 

- Les mesures de protecció contra contactes elèctrics directes destinats a protegir 
a les persones del risc que implica el contacte amb les parts actives de les 
instal·lacions i equips elèctrics, i les mesures de protecció contra contactes 
elèctrics indirectes destinats a protegir a les persones de contactes perillosos 
amb masses que accidentalment s'han posat en tensió, s'han de garantir 
complint el que estableix el Plec de Condicions 

- Les eines manuals com alicates, tenalles, etc., s'han de transportar en caixes o 
bosses portaeines 

- Els operaris faran servir guants i botes de seguretat, a més d'ulleres, casc i roba 
de treball adequada 

- Les mesures preventives a considerar per a l'ús dels mitjans auxiliars es recullen 
en l'apartat 12 

Proteccions col·lectives 
- Abalisament de l'àrea de treball 
- Baranes 
- Detector electrònic de xarxes i serveis 
- Esglaonat provisional 
- Portàtil de seguretat per il·luminació elèctrica 
- Pòrtic balisa d'aproximació de línies elèctriques 
- Suport de seguretat per a suspensió de cables de línies elèctriques soterrades 
- Presa de terra normalitzada general de l'obra 
- Tanca de tancament d'obra 
- Visera de protecció 
- Pòrtic de seguretat d'accés a obra 

Equips de protecció individual 
- Botes aïllants de l'electricitat 
- Botes de seguretat 
- Casc de seguretat, risc elèctric (alta tensió) 
- Casc de seguretat, risc elèctric (baixa tensió) 
- Casc de seguretat 
- Armilla reflectant 
- Cinturó de seguretat tipus arnès 
- Cinturó portaeines 
- Comandament d'abric 
- Comandament impermeable 
- Faixa de protecció contra els sobre esforços 
- Ulleres de seguretat contra projeccions i impactes 
- Guants aïllants de l'electricitat 
- Guants de cuir 
- Gorra de visera contra la insolació 

 



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 26 

Maquinària 
- Camió de transport 
- Grua 
- Carreta elevadora 

 

9.2 Moviment de terres 

9.2.1 Neteja i esbrossada del terreny 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Afeccions respiratòries en ambients pulverulents 
- Trauma sonor per contaminació acústica 
- Lesions osteoarticulars per exposició a vibracions 
- Cossos estranys en ulls 
- Contagis derivats de la insalubritat del lloc 
- Bolcades de maquinària 
- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 

temperatures extremes, etc.) 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Aixafaments 
- Caigudes de materials transportables 

Mesures preventives 
- L'àrea de treball es senyalitzarà adequadament mitjançant senyals que es 

detallen a la part gràfica d'aquest Estudi de Seguretat i Salut 
- La maquinària emprada mantindrà la distància de seguretat respecte de les 

línies de conducció elèctrica 
- En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjançant: 

- El desviament de la línia 
- Apantallaments 
- Pòrtic de limitació d'alçada 

- Els vehicles no poden passar per sobre dels cables elèctric que alimenten les 
màquines, sinó que es realitzaran esteses aèries 

- S'acotarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall 
- Sempre que una màquina o vehicle aturat iniciï un moviment brusc o 

simplement l'arrencada, ho anunciarà amb un senyal acústic 
- En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estarà auxiliat per 

un altre operari en l'exterior del vehicle 
- L'accés del personal al lloc dels treballs s'efectuarà per vies segures i diferents 

del pas de vehicles 
- Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de 

gelades, nevades i pluges 
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Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Detector electrònic de xarxes i serveis 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Faixa contra les vibracions 
- Canelleres contra les vibracions 

Maquinària 
- Dúmper 
- Pala carregadora 

Mitjans auxiliars 
- Eines manuals 

 

9.2.2 Excavació de rases i pous 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Contagis derivats de la insalubritat del lloc 
- Posada en marxa fortuïta de vehicles o maquinària 
- Despreniment de terres i/o roques per: 

- Sobrecàrregues en vores de l'excavació o coronació de talussos per aplec 
de material 

- Vibracions properes (vehicles, trens, maquinària, martells trencadors, etc.) 
- No efectuar l'excavació amb el talús adequat i sense apuntalament 
- Desentibat incorrecte 
- Càrregues fixes costat de la vora d'excavació (torres elèctriques, pals, etc.) 

- Despreniment o enfonsament del terreny per excavació sota el nivell freàtic 
- Atropellaments, col·lisions, abast, bolcades i falses maniobres de la maquinària 

per al moviment de terra i camions per: 
- Inici brusc de les maniobres 
- Mala visibilitat 
- Inexistència d'avisadors òptics o acústics 
- Abandonament o estacionament indegut 
- Elevació o transport de persones 
- Conducció imprudent 
- Arrencada amb motor embragat 
- Manteniment inadequat de mecanismes de comandament i control 
- Falta de senyalització en les zones de treball 
- Fallades del terreny 
- Permanència indeguda d'operaris en el radi d'acció de la màquina 

- Riscos derivats dels problemes de circulació interna per mal estat d'accessos i 
zones de trànsit (embarrats, etc.) 
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- Repercussions en les estructures de les edificacions confrontants per 
descalçament de la fonamentació a l’efectuar l'excavació 

- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 
temperatures extremes, etc.) 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Enfonsaments 
- Inundacions 
- Lliscament de terres i/o roques sobre els operaris 
- Allau de terres i bitlles per alteració de l'estabilitat de vessants 
- Despreniment de terres i/o roques per: 

- Filtracions líquides o aquoses 
- Alteració del terreny per variació important de temperatura, exposició 

prolongada a la intempèrie 
- Fallada en els apuntalaments o apuntalaments 
- Variació del grau d'humitat del terreny 

- Caiguda de maquinària per al moviment de terra al fons de l'excavació 
- Contactes elèctrics directes per presència de cables elèctrics subterranis en 

servei, no senyalitzats 
- Explosions o incendis per: 

- Trencament durant l'excavació d'algun servei públic existent al solar 
(aigua, gas, etc.) 

- Durant els treballs de manteniment de la maquinària 
- Emmagatzematge incorrecte de combustible, greixos i oli usat per la 

maquinària 
- Ruïna i enfonsament dels edificis confrontants per vibracions produïdes per 

maquinària durant la excavació 
- Caiguda i caigudes d'elements de les estructures d'edificacions confrontants 

afectades 
- Despreniment i/o enfonsament del terreny per aflorament del nivell freàtic 
- Lliscaments de la coronació dels talussos 
- Inundacions per filtració o aflorament del nivell freàtic 

Mesures preventives 
- La maquinària emprada mantindrà la distància de seguretat respecte de les 

línies de conducció elèctrica 
- En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjançant: 

- El desviament de la línia 
- Apantallaments 
- Pòrtic de limitació d'alçada 

- Els vehicles no poden passar per sobre dels cables elèctrics que alimenten les 
màquines, sinó que es realitzaran esteses aèries 

- Les rampes per al moviment de camions o màquines conservaran el talús natural 
que exigeixi el terreny que no serà: 
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- Superior al 12% en els trams rectes 
- Superior al 8% en trams corbs 

- L'ample mínim de la rampa serà de 4,5 m, eixamplant-se en les corbes 
- S'acotarà la zona d'acció de cada màquina 
- Sempre que una màquina o vehicle aturat iniciï un moviment brusc o, 

simplement, l'arrencada s’anunciarà amb un senyal acústic 
- En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estarà auxiliat per 

un altre operari en l'exterior del vehicle 
- Es disposaran de límits o barreres de seguretat perquè sigui impossible que els 

vehicles de càrrega es s'acostin a la vora del buidatge o excavació. La distància 
aproximada en funció de l'estabilitat del terreny serà de: 

- 2 metres, els lleugers 
- 4 metres, els pesats 

- L'accés del personal a les excavacions s'efectuarà per vies segures i diferents del 
pas de vehicles 

- Abans de procedir a l'obertura de la rasa han de revisar les condicions del 
terreny: 

- Talús natural 
- Capacitat portant 
- Nivell freàtic 
- Proximitat de construccions 
- Focus de vibracions i vies de circulació 
- Conduccions d’aigua, gas, clavegueram, ... 
- Incidències de gels, pluges i canvis bruscos de temperatura 

- S'acotarà la zona d'excavació de rases i pous a través de tanques, sempre que 
sigui previsible el pas de vianants o de vehicles 

- Han d'extremar les precaucions cas de sol·licitacions d'edificis confrontants, de 
vies de circulació pròximes i focus de vibracions mitjançant la col·locació 
d’estintolaments, apuntalaments i per testimonis per tal d'assegurar-se 
l'evolució de possibles esquerdes o desperfectes 

- Es disposarà d'una provisió de palanques, falques, barres, puntals i taulers com a 
equip indispensable que es proporcionarà als treballadors 

- S'han d'utilitzar els sistemes d'apuntalament més adequats a les característiques 
de les rases i pous 

- Els productes procedents de l'excavació s'aplegaran a un dels costats i a una 
distància raonable de la coronació dels talussos en funció de la profunditat de la 
rasa, per evitar despreniments de terres 

- S'acotaran les distàncies de seguretat entre operaris quan es treballi 
manualment 

- No es treballarà simultàniament en diferents nivells de la mateixa vertical 
- Quan l'excavació en rasa s'efectuï per mitjans mecànics, hi haurà una perfecta 

sincronització entre els moviments de les màquines i els treballs d'estrebats 
- Les rases han de tenir escales metàl·liques que ultrapassin 1 metre sobre el 

nivell superior. Hi haurà una disponible per cada 30 m o fracció 



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 30 

- Quan sigui necessari travessar una rasa s’instal·larà una passarel·la no inferior a 
60 cm d'amplària, dotada de les pertinents baranes 

- Si en la proximitat de l’excavació o rasa hi ha circulació de persones i de vehicles: 
- S’instal·laran baranes resistents de 90 cm d'alçària mínima que eviti la 

caiguda del personal 
- Es disposaran de límits o barreres per evitar la caiguda de vehicles 
- A la nit hi haurà una senyalització de perill amb llums vermells cada 10 m 
- En els períodes en que no es treballi, les rases han de ser cobertes amb 

panells o bastidors 
- Es comprovarà diàriament que la llera de la rasa està lliure d'aigua sobretot si ha 

plogut o si hi ha hagut interrupcions en els treballs. Si s'escau, l'aigua serà 
evacuada procedint a construir els pertinents atalls 

- Les boques dels pous i galeries d'inclinació perillosa, han de ser convenientment 
protegides amb sòlides baranes de 90 cm d'alçada, llistó intermedi i entornpeus, 
que impedeixin la caiguda de persones i materials 

- Quan sigui necessari l'ús d'il·luminació portàtil, aquesta serà de material 
antideflagrant i es s'utilitzaran transformadors de separació de circuits quan la 
tensió sigui superior a 24 V 

- En pous i rases profundes els treballadors s'utilitzaran cinturons de seguretat 
tipus arnès, units a un dispositiu d'atur de caiguda i rescat 

- Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de 
gelades, nevades i pluges 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Ancoratges especials per amarratge de cinturons de seguretat 
- Apuntalament metàl·lic per a rases 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Botes impermeables 
- Casc pantalla ventilada mecànicament contra la pols 
- Cinturó de seguretat de subjecció 

Maquinària 
- Bomba elèctrica d'extracció d'aigua i fangs 
- Dúmper 
- Excavadora 
- Grua autopropulsada 
- Espadons fregadors per a paviments, lloses de formigó i capes de rodadura 

Mitjans auxiliars 
- Codals metàl·lics 
- Passarel·les sobre rasa 
- Palplanxat metàl·lic 
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9.2.3 Reblert de rases i pous 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Contagis derivats de la insalubritat del lloc 
- Posada en marxa fortuïta de vehicles o maquinària 
- Despreniment de terres i/o roques per: 

- Sobrecàrregues en vores de l'excavació o coronació de talussos per 
abassegament de material 

- Vibracions properes (vehicles, trens, maquinària, martells trencadors, etc.) 
- Desentibat incorrecte 
- Càrregues fixes costat de la vora d'excavació (torres elèctriques, pals, 

arbres, etc.) 
- Atropellaments, col·lisions, abast, bolcades i falses maniobres de la maquinària 

per al moviment de terra i camions per: 
- Inici brusc de les maniobres 
- Mala visibilitat 
- Inexistència d'avisadors òptics o acústics 
- Abandonament o estacionament indegut 
- Elevació o transport de persones 
- Conducció imprudent 
- Arrencada amb motor embragat 
- Manteniment inadequat de mecanismes de comandament i control 
- Falta de senyalització en les zones de treball 
- Fallades del terreny 
- Permanència indeguda d'operaris en el radi d'acció de la màquina 

- Riscos derivats dels problemes de circulació interna per mal estat d'accessos i 
zones de trànsit (embarrats, etc.) 

- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 
temperatures extremes, etc.) 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Enfonsaments 
- Inundacions 
- Lliscament de terres i/o roques sobre els operaris 
- Allau de terres i bitlles per alteració de l'estabilitat de vessants 
- Despreniment de terres i/o roques per: 

- Filtracions líquides o aquoses 
- Alteració del terreny per variació important de temperatura, exposició 

prolongada a la intempèrie 
- Fallada en els apuntalaments o apuntalaments 
- Variació del grau d'humitat del terreny 

- Explosions o incendis per: 
- Treballs de manteniment de la maquinària 
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- Emmagatzematge incorrecte de combustible, greixos i oli usat per la 
maquinària 

- Enfonsament dels edificis confrontants per vibracions produïdes per maquinària 
- Caiguda i caigudes d'elements de les estructures d'edificacions confrontants 

afectades 
- Lliscaments de la coronació dels talussos 

Mesures preventives 
- Els materials de reblert s'aplegaran a un dels costats dels talussos i a una 

distància raonable en funció de la profunditat de la rasa 
- Les baranes, els límits per a vehicles i altres proteccions col·lectives previstes no 

es retiraran fins el cobriment definitiva de la rasa 
- El desentibat es farà de baix a dalt i és necessari adoptar les precaucions 

apropiades per conservar l'estabilitat de les parets 
- Els apuntalaments es trauran metòdicament a mesura que es realitzin els 

treballs de revestiment 
- La maquinària emprada mantindrà la distància de seguretat respecte de les 

línies de conducció elèctrica 
- En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjançant: 

- El desviament de la línia 
- Apantallaments 
- Pòrtic de limitació d'alçada 

- Els vehicles no poden passar per sobre dels cables elèctrics que alimenten les 
màquines, sinó que es realitzaran esteses aèries 

- Les rampes per al moviment de camions o màquines conservaran el talús natural 
que exigeixi el terreny que no serà: 

- Superior al 12% en els trams rectes 
- Superior al 8% en trams corbs 

- L'ample mínim de la rampa serà de 4,5 m, eixamplant-se en les corbes 
- S'acotarà la zona d'acció de cada màquina 
- Sempre que una màquina o vehicle aturat iniciï un moviment brusc o 

simplement l'arrencada, ho anunciarà amb un senyal acústic 
- En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estarà auxiliat per 

un altre operari en l'exterior del vehicle 
- Es disposaran de límits o barreres de seguretat perquè sigui impossible que els 

vehicles de càrrega s'acostin a la vora del buidatge o excavació. La distància 
aproximada en funció de l'estabilitat del terreny serà de: 

- 2 metres, els lleugers 
- 4 metres, els pesats 

- L'accés del personal a les excavacions s'efectuarà per vies segures i diferents del 
pas de vehicles 

- Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de 
gelades, nevades i pluges 
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Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Apuntalament metàl·lic 
- Passarel·la 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Botes impermeables 
- Casc pantalla ventilada mecànicament contra la pols 
- Cinturó de seguretat de subjecció 

Maquinària 
- Dúmper 
- Corró compactador 

Mitjans auxiliars 
- Cables metàl·lics 
- Eines manuals, pala 
- Panells d'acer per blindatge de rases 
- Palplanxes metàl·liques 

 

9.2.4 Càrrega i transport de terres 

Identificació de riscos evitables 
- Contagis derivats de la insalubritat del lloc 
- Posada en marxa fortuïta de vehicles o maquinària 
- Despreniment de terres i/o roques per: 

- Sobrecàrregues en límits de l’excavació o coronació de talussos per aplecs 
de material 

- Vibracions properes (vehicles, trens, maquinària, martells trencadors, etc.) 
- Atropellaments, col·lisions, abast, bolcades i falses maniobres de la maquinària 

per al moviment de terra i camions per: 
- Inici brusc de les maniobres 
- Mala visibilitat 
- Inexistència d'avisadors òptics o acústics 
- Abandonament o estacionament indegut 
- Elevació o transport de persones 
- Conducció imprudent 
- Arrencada amb motor embragat 
- Manteniment inadequat de mecanismes de comandament i control 
- Falta de senyalització en les zones de treball 
- Fallades del terreny 
- Permanència indeguda d'operaris en el radi d'acció de la màquina 

- Riscos derivats dels problemes de circulació interna per mal estat d'accessos i 
zones de trànsit (embarrats, etc.) 
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- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 
temperatures extremes, etc.) 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Enfonsaments 
- Lliscament de terres i/o roques sobre els operaris 
- Allau de terres i bitlles per alteració de l'estabilitat de vessants 
- Caiguda de maquinària per al moviment de terra al fons de l'excavació 
- Explosions o incendis per: 

- Durant els treballs de manteniment de la maquinària 
- Emmagatzematge incorrecte de combustible, greixos i oli usat per la 

maquinària 
- Ruïna i enfonsament dels edificis confrontants per vibracions produïdes per 

maquinària durant l’excavació 
- Lliscaments de la coronació dels talussos 

Mesures preventives 
- La maquinària emprada mantindrà la distància de seguretat respecte de les 

línies de conducció elèctrica 
- En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjançant: 

- El desviament de la línia 
- Apantallaments 
- Pòrtic de limitació d'alçada 

- Els vehicles no poden passar per sobre dels cables elèctrics que alimenten les 
màquines, sinó que es realitzaran esteses aèries 

- Les rampes per al moviment de camions o màquines conservaran el talús natural 
que exigeixi el terreny que no serà: 

- Superior al 12% en els trams rectes 
- Superior al 8% en trams corbs 

- L'ample mínim de la rampa serà de 4,5 m, eixamplant-se en les corbes 
- S'acotarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall 
- Sempre que una màquina o vehicle aturat iniciï un moviment brusc o 

simplement l'arrencada, ho anunciarà amb un senyal acústic 
- En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estarà auxiliat per 

un altre operari en l'exterior del vehicle 
- Es disposaran de límits o barreres de seguretat perquè sigui impossible que els 

vehicles de càrrega es s'acostin a la vora del buidatge o excavació. La distància 
aproximada en funció de l'estabilitat del terreny serà de: 

- 2 metres, els lleugers 
- 4 metres els pesats 

- L'accés del personal a les excavacions s'efectuarà per vies segures i diferents del 
pas de vehicles 

- Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de 
gelades, nevades i pluges 
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Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Els existents durant l'execució simultània de treballs d'obertura de rases, buidats 

o reblert d'aquests 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 

Maquinària 
- Dúmper 
- Pala carregadora 

 

9.3 Fonamentacions 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Afeccions a la pell 
- Afeccions respiratòries en ambients pulverulents 
- Talls per xapes o plaques 
- Talls i lesions en mans per mal ús d'eines manuals (paletes, paletines, planes, 

etc.) 
- Dermatosi per contacte amb formigó 
- Dermatosi per contacte amb substàncies corrosives 
- Intoxicació per emanacions perilloses 
- Riscos derivats de treballs en zones humides o mullades i relliscoses 
- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 

temperatures extremes, etc.) 
- Riscos derivats del trànsit d'operaris per les zones d'accés a l'obra 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Aixafaments 
- Atrapament per objectes pesats 
- Atrapament per bolcada de màquines, vehicles, etc. 
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament 
- Lesions osteoarticulars per exposició a vibracions 

Mesures preventives 
- L’encofrat tindrà suficient estabilitat i resistència 
- No es podrà treballar pujat en l'encofrat 
- En el transport i en l'hissat, les armadures s'han de subjectar mitjançant 

eslingues 
- Cap treballador estarà en el radi de moviment de l'armadura objecte de 

transport 
- Si en el transport l'armadura ha de ser dirigida, mai es farà amb la mà sinó amb 

cordes i ganxos 
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- S’instal·laran passarel·les de 60 cm d'amplada mínima perquè els treballadors 
realitzin amb seguretat el formigonat dels elements superficials 

- Es prohibeix circular per sobre dels blocs, ferralla i revoltons 
- En els abocaments a través de canaleta: 

- S’instal·laran topalls de parada dels camions formigonera per evitar 
bolcades. Com a norma general es prohibeix apropar les rodes dels 
camions formigonera a menys de 2 metres del límit de l'excavació 

- Durant el retrocés dels camions formigonera els operaris no s'han de 
situar darrere 

- La maniobra d'abocament serà dirigida per un responsable que vigilarà 
perquè les maniobres es realitzin de manera segura 

- En el formigonat amb cubilots s'han de tenir en compte les següents mesures de 
prevenció: 

- Els cubilots han de tenir un tancament perfecte perquè no es vessi el 
formigó i estaran suspesos de la grua a través d'un ganxo amb balda de 
seguretat 

- S'evitarà tota arrencada o aturada brusca 
- A la zona d'abocament el cubilot baixarà verticalment per evitar cops 

contra els operaris 
- Si l'abocament es fa amb carretons la superfície estarà lliure d'obstacles 

- En el formigonat a través de bombament s'han d'observar les mesures de 
seguretat: 

- L'equip encarregat del maneig de la bomba estarà especialitzat 
- La canonada de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets i la 

mànega terminal estarà controlada per dos operaris per evitar cops de la 
mateixa 

- Les operacions de desencofrat es realitzaran una vegada que el formigó estigui 
adormiment 

- Totes les fustes, un cop desproveïdes de claus i puntes, es retiraran de l'obra i 
s'emmagatzemaran acuradament 

- La serra de disc disposarà de les proteccions reglamentàries 
- Les eines manuals com raspes, enformadors, tornavisos, alicates, tenalles, etc. 

es transportaran en caixes o bosses portaeines 
- Els mànecs i empunyadures de les eines manuals hauran de ser de dimensions 

apropiades, no tindran vores agudes, tallants o punxants i les superfícies no 
seran relliscoses 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Ancoratges especials per amarratge de cinturons de seguretat 
- Cables fiadors per cinturons de seguretat 
- Cordes fiadors per cinturons de seguretat 
- Detector de gasos 
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Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Botes impermeables 
- Cascos protectors auditius 
- Màscara contra les emanacions tòxiques 

Maquinària 
- Bomba elèctrica per a extracció d'aigua i fangs 
- Bomba per a formigó 
- Camió cuba formigonera 
- Dobladora mecànica de ferralla 
- Excavadora 
- Maquinària per moviment de terres 

Mitjans auxiliars 
- Eines manuals 
- Panells encofrants 
- Puntals metàl·lics 

 

9.4 Xarxa d’abastiment i sanejament 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Els derivats del moviment de terres 
- Els derivats de treballs amb formigó 
- Electrocució, inundació sobtada, etc.; per interferències amb conduccions 

subterrànies 
- Asfíxia (per gasos de clavegueram o falta d'oxigen) 
- Sobreesforços (romandre en postures forçades, sobrecàrregues) 
- Estrès tèrmic (temperatura alta) 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Atrapaments per corriment de terres 
- Caiguda d'objectes en manipulació 
- Petjades sobre terrenys irregulars o sobre materials 
- Atrapament entre objectes (ajustaments: canonades i segellats) 
- Atac de rosegadors o d'altres criatures assilvestrades a l'interior del clavegueram 

Mesures preventives 
- Les rases i pous que s'excaven per a la introducció de canalitzacions i l'execució 

d'arquetes, es realitzaran amb mitjans mecànics 
- Les rases de profunditat superior a 1,30 metres seran apuntalades o, segons el 

parer de la Direcció Facultativa, convenientment atalussades 
- Si és possible, el calaix d'encofrat de les arquetes es muntarà a l'exterior per a 

després amb l'ajuda de la grua introduir-lo complet en el pou 
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- Un cop desencofrada les arquetes, es posaran tapes provisionals fins que es 
col·loquin les definitives 

- S'utilitzaran escales de mà per entrar i sortir 
- S'utilitzaran detectors de conduccions enterrades 
- Si fos necessari es realitzarà ventilació i extracció forçades 
- Les rases es senyalitzaran amb cordó d'abalisament o tanques metàl·liques 

col·locades a un metre de la vora 
- Es prohibeix expressament que els operaris que es trobin treballant a l'interior 

de rases de més d'1 metre de profunditat no utilitzin el casc de seguretat 
- Es consultaran els plànols dels serveis existents abans d'iniciar qualsevol tipus de 

penetració en el terreny 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions que preveu l'apartat 9.1 
- Tapes provisionals 
- Tanques metàl·liques limitadores 
- Cordó d’abalisament 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Roba de treball adequada 
- Botes de seguretat resistents a la penetració i absorció d'aigua 

Maquinària i mitjans auxiliars a emprar 
- Retroexcavadora 
- Grua autopropulsada 
- Dumper 
- Eslingues i estrops 
- Escales de mà 

 

9.5 Estructures 

9.5.1 Estructures d’acer 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Lesions i/o ferides en mans per objectes punxants 
- Talls per xapes o plaques 
- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 

temperatures extremes, etc.) 
- Bolcada de les piles d'aplecs de xapes, plaques i panells 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Aixafaments 
- Atrapament per objectes pesats 
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- Atrapament de dits entre objectes 
- Caiguda en alçada 
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament 
- Despreniment de càrregues suspeses 

Mesures preventives 
- Per a la descàrrega de les peces en el punt d'emmagatzematge s'utilitzarà una 

autogrua que, mitjançant eslingues o estrops les amarrarà des de dos punts 
distanciats per equilibrar millor el conjunt. S’aplicaran mordasses en els extrems 
de les eslingues de manera que vagin horitzontals. Es prestarà especial atenció a 
les eslingues o estrops durant el desenvolupament de les obres, realitzant una 
sèrie de revisions dels mateixos, rebutjant quan el seu ús pugui suposar un risc 
afegit 

- Durant les operacions d'hissat i transport de materials s'ha d'evitar la 
permanència o el pas de persones sota càrregues suspeses, acotant si fos 
necessari l'àrea de treball 

- Es col·locaran xarxes horitzontals de coberta per evitar la caiguda d’elements 
pesants i/o persones a terra 

- El perímetre de la coberta estarà protegit mitjançant baranes d’una alçada 
mínima de 90 cm per evitar caigudes de persones a diferent nivell. Les baranes 
aniran proveïdes de barra intermèdia i de sòcol, per evitar caigudes d’objectes 

- S’instal·laran punts fixes estratègicament situats a la coberta pel posterior 
trànsit per la mateixa, per treballs de manteniment i reparació 

- Es tindran en compte les normes donades en punts anteriors per transport de 
càrregues, trànsit per obra, accessos a coberta (escala sobre torre senzilla amb 
proteccions reglamentàries) i execució de treball 

- Els treballs de remats, embocadures, inici de baixants, que es realitzin al llindar 
de la coberta, es faran amb bastida perimetral, a instal·lar, o bé amb cinturó de 
seguretat 

- Es col·locaran cables guia per l’amarratge dels cinturons de seguretat 
- La zona de treball i trànsit es mantindrà en bon estat d’ordre i neteja 
- Si la situació dels treballs presenta risc de projectar materials cap a nivells 

inferiors (llindar de la nau o zones pròximes a lucernaris), es senyalitzarà i 
tancarà adequadament la zona inferior 

- El descens de la coberta es realitzarà de forma inversa a la indicada en punts 
anteriors 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Ancoratges especials per amarratge de cinturons de seguretat 
- Cables fiadors per a cinturons de seguretat 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat 
- Xarxes horitzontals 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
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- Cinturó de seguretat contra les caigudes 
- Guants 
- Pantalla i altres equips de soldador 

Maquinària 
- Tornavís 
- Equips de soldadura elèctrica 
- Bufador oxitall 

Mitjans auxiliars 
- Eslingues d’acer 
- Plataformes elevadores telescòpiques 
- Eines manuals 

 

9.5.2 Estructures de formigó prefabricat 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Lesions i/o ferides en peus per objectes punxants 
- Riscos derivats de treballs en zones humides o mullades i relliscoses 
- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 

temperatures extremes, etc.) 
- Riscos derivats del trànsit d'operaris per les zones d'accés a l'obra 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Aixafaments 
- Atrapament per bolcada de peces prefabricades 
- Atrapament per bolcada de màquines, vehicles, etc. 
- Atrapament per o entre objectes 
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament 
- Despreniment de càrregues suspeses 

Mesures preventives 
- El muntatge de l'estructura de formigó prefabricat (forjat) es realitzarà 

exclusivament per personal especialitzat 
- S'extremaran les precaucions o es suspendran els treballs quan hi hagi pluja, neu 

o boira espessa 
- Es paralitzarà l'activitat quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h 
- Els accessos a obra, així com el terreny per on calgui instal·lar grues o transitar 

camions de gran tonatge, han d'estar anivellats i compactats i no tenir 
impediments (rases o altres obstacles) per realitzar els treballs de muntatge amb 
la màxima seguretat 

- El més freqüent és que els materials es col·loquin directament en obra des del 
camió de transport amb el suport de grues autopropulsades. No obstant això, si 
escau el seu aplec, s'habilitaran espais adequats per a les peces, 
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convenientment senyalitzats i prop dels mitjans d’elevació. La zona on s'apili els 
elements estarà compactada i les peces s'aplegaran ordenadament sobre 
dorments. L'emmagatzematge s'ha de fer amb vista a com s’hagin de utilitzar i 
instal·lar les peces en obra 

- Prèviament a l'inici de cada etapa dels treballs es comprovarà l'estat dels 
elements auxiliars d'elevació (sirgues o eslingues, enganxalls, pestells, etc.) 

- En l'hissat de l'estructura s'han de tenir en compte les consideracions i normes 
de seguretat apuntades per a treballs en proximitat de línies elèctriques 

- Les plaques de forjat, siguin alveolars o d'altres tipus, hauran de ser hissades 
amb 4 punts d’amarratge per elevar-les horitzontalment ja que es col·locaran en 
aquesta posició. Els muntadors, tant mentre munten la placa com quan esperen 
la següent placa a muntar, hauran de romandre lligats a les línies de vida que 
prèviament s'hauran instal·lat a les jàsseres 

- Quan hi hagi vent o ràfegues, s'extremaran les precaucions per evitar que bolqui 
la grua o que caigui i copegi als treballadors 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Cables fiadors per cinturons de seguretat 
- Cordes fiadors 
- Xarxes horitzontals 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Botes impermeables 
- Casc de seguretat 
- Cinturó de seguretat tipus arnès contra les caigudes 
- Guants de cuir 
- Calçat de seguretat amb plantilla antilliscant 

Maquinària 
- Grua autopropulsada 

Mitjans auxiliars 
- Plataforma elevadora / Bastida HD-1000 
- Escales 
- Tràctel 
- Eines manuals 

 

9.6 Cobertes 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Talls per l’ús d’eines manuals 
- Explosions i incendis 
- Intoxicacions per inhalació d’emanacions nocives 
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- Riscos derivats del trànsit d’operaris per les zones d’accés a l’obra 
- Bolcada de les piles d'aplecs de materials 
- Riscos derivats de la utilització del tornavís 
- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 

temperatures extremes, etc.) 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Atrapament de dits entre objectes 
- Caiguda de materials transportables 
- Caiguda d’objectes per esfondrament 
- Despreniment de càrregues suspeses 
- Enfonsament de materials diversos per mal assentament de la coberta 

Mesures preventives 
- Per a la descàrrega de les peces en el punt d'emmagatzematge s'utilitzarà una 

autogrua que, mitjançant eslingues o estrops les amarrarà des de dos punts 
distanciats per equilibrar millor el conjunt. S’aplicaran mordasses en els extrems 
de les eslingues de manera que vagin horitzontals. Es prestarà especial atenció a 
les eslingues o estrops durant el desenvolupament de les obres, realitzant una 
sèrie de revisions dels mateixos, rebutjant quan el seu ús pugui suposar un risc 
afegit 

- Durant les operacions d'hissat i transport de materials s'ha d'evitar la 
permanència o el pas de persones sota càrregues suspeses, acotant si fos 
necessari l'àrea de treball 

- Des de la fase anterior d’estructura es mantindran col·locades les xarxes 
horitzontals de coberta 

- El perímetre de la coberta estarà protegit mitjançant baranes d’una alçada 
mínima de 90 cm per evitar caigudes de persones a diferent nivell. Les baranes 
aniran proveïdes de barra intermèdia i de sòcol, per evitar caigudes d’objectes 

- S’instal·laran punts fixes estratègicament situats a la coberta pel posterior 
trànsit per la mateixa, per treballs de manteniment i reparació 

- Es tindran en compte les normes donades en punts anteriors per transport de 
càrregues, trànsit per obra, accessos a coberta (escala sobre torre senzilla amb 
proteccions reglamentàries) i execució de treball 

- Els treballs de remats, embocadures, inici de baixants, que es realitzin al llindar 
de la coberta, es faran amb bastida perimetral, a instal·lar, o bé amb cinturó de 
seguretat 

- Es col·locaran cables guia per l’amarratge dels cinturons de seguretat 
- La zona de treball i trànsit es mantindrà en bon estat d’ordre i neteja 
- Tots els materials dipositats a la coberta estaran ancorats a l’estructura de la 

mateixa, de tal forma que no puguin caure a nivells inferiors per rodadura o per 
efectes climatològics 
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- Tots els treballs pels que sigui necessari accedir a la coberta recollits en el 
present capítol, seran realitzats per personal competent i accedint a través 
d’una bastida normalitzada per accés a coberta 

- Un cop accedit a la coberta de la nau i ancorat el cinturó de seguretat en el 
dispositiu de seguretat lliscant dels cables fiadors, es transitarà fins el punt de 
treball 

- Si la situació dels treballs presenta risc de projectar materials cap a nivells 
inferiors (llindar de la nau o zones pròximes a lucernaris), es senyalitzarà i 
tancarà adequadament la zona inferior 

- El descens de la coberta es realitzarà de forma inversa a la indicada en punts 
anteriors 

- Es cuidarà que els aplecs de les plantes no sobrepassin l’alçada i la càrrega 
deguda 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Ancoratges especials per amarratge de cinturons de seguretat 
- Cables fiadors per a cinturons de seguretat 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat 
- Xarxes horitzontals 
- Punts d’ancoratge per a amarratge de materials 

Equips de protecció individual 
- Els EPI previstos a l’apartat 9.1 
- Cinturó de seguretat contra les caigudes 

Maquinària 
- Bufador 
- Tornavís 

Mitjans auxiliars 
- Eslingues d’acer 
- Eines manuals 

 

9.7 Façanes 

9.7.1 Tancament de façana amb blocs de formigó cel·lular 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Talls i lesions a les mans per mal ús d’eines manuals 
- Dermatosis per contacte amb morters 
- Riscos derivats de la utilització de morters 
- Riscos derivats del trànsit d’operaris per les zones d’accés a l’obra 
- Bolc de les piles d’aplec de materials 
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- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 
temperatures extremes, etc.) 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Caiguda d’objectes per desplom o esfondrament 

Mesures preventives 
- En funció de la maquinària (grua, muntacàrregues, carretes elevadores, ...) que 

es faci servir per l’hissat i/o apropament dels materials fins el lloc de la seva 
col·locació, es prendran unes mesures o unes altres proposades a l’apartat sobre 
maquinària 

- L’execució del tancament es farà mitjançant mètodes manuals amb ajuda de 
bastides 

- Per evitar que ratxes de vent o algun altre agent exterior no puguin provocar el 
desplom dels envans que es vagin aixecant, al final de cada jornada no es 
deixaran panys sense tancar 

- Procedeix la suspensió dels treballs quan s’aixequin forts vents o per causa de 
gelades, nevades o pluges 

- Si els treballs es realitzen des de bastides de borriquetes o des de bastides 
tubulars HD-1000, es protegiran els buits existents en els paraments mitjançant 
baranes de 90 cm d’altura 

- En cas d’utilitzar una bastida perimetral de façana, la distància de separació de la 
bastida al parament vertical de treball o façana, no serà superior a 45 cm 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat 

Equips de protecció individual 
- Els EPI previstos a l’apartat 9.1 
- Cinturó de seguretat 

Maquinària 
- Carreta elevadora / Grua / Muntacàrregues 

Mitjans auxiliars 
- Plataforma elevadora 

 

9.7.2 Tancament de façana amb plaques d’acer 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Talls per xapes o plaques 
- Bolc de les piles d’aplec de materials 
- Riscos derivats de la utilització del tornavís 
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- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 
temperatures extremes, etc.) 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Atrapament de dits entre objectes 
- Caiguda de materials transportables 
- Desplom de càrregues suspeses 

Mesures preventives 
- Per a la descàrrega de les peces en el punt d'emmagatzematge s'utilitzarà una 

autogrua que, mitjançant eslingues o estrops les amarrarà des de dos punts 
distanciats per equilibrar millor el conjunt. S’aplicaran mordasses en els extrems 
de les eslingues de manera que vagin horitzontals. Es prestarà especial atenció a 
les eslingues o estrops durant el desenvolupament de les obres, realitzant una 
sèrie de revisions dels mateixos, rebutjant quan el seu ús pugui suposar un risc 
afegit 

- Durant les operacions d'hissat i transport de materials s'ha d'evitar la 
permanència o el pas de persones sota càrregues suspeses, acotant si fos 
necessari l'àrea de treball 

- Serà necessari utilitzar guants en previsió dels problemes derivats del contacte 
amb xapes 

- Els treballs es realitzaran des de plataformes elevadores 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Cordes fiadores per a cinturons de seguretat 

Equips de protecció individual 
- Els EPI previstos a l’apartat 9.1 
- Cinturó de seguretat 

Maquinària 
- Carreta elevadora / Grua / Muntacàrregues 
- Tornavís 

Mitjans auxiliars 
- Plataforma elevadora 

 

9.8 Divisions interiors de maons 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Afeccions a la pell 
- Talls i lesions en mans per mal ús d'eines manuals 
- Riscos derivats de la utilització de morters 
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- Riscos derivats de treballs en zones humides o molles i relliscadisses 
- Bolc de les piles d’aplec de materials 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Aixafaments 
- Atrapament per objectes pesats 
- Atrapament per bolcada de màquines, vehicles, etc. 
- Caiguda de materials transportables 
- Caiguda d’objectes per desplom o esfondrament 
- Despreniments de càrregues suspeses 
- Enfonsament de materials diversos per mal assentament 

Mesures preventives 
- En funció de la maquinària (grua, muntacàrregues, carretes elevadores, ...) que 

s’utilitzi per l’hissat i/o apropament de materials fins el lloc de la seva 
col·locació, es prendran unes o altres mesures preventives proposades a 
l’apartat sobre maquinària 

- No es trauran les proteccions de les cantonades de forjat fins que es vagi a 
aixecar l’envà de tancament. En aquest cas, es farà de forma progressiva a 
mesura que es vagi a començar el treball a cada pany 

- Si per algun motiu especial fos necessari retirar alguna protecció, els operaris 
que vagin a treballar en aquesta zona desprotegida utilitzaran cinturons de 
seguretat ancorats a punts segurs de l’estructura 

- Per evitar que ratxes de vent o algun altre agent exterior puguin provocar el 
desplom dels envans que s’hagin aixecat, al final de la jornada no es deixaran 
panys sense tancar 

- Com a norma general, tots els treballs tindran present la necessària protecció 
dels buits interiors existents: buits per conductes 

- Els treballs es realitzaran des d’bastides de borriquetes o des de bastides 
tubulars HD-1000, protegint els buits existents en els paraments mitjançant 
baranes de 90 cm d’altura, mesurats des de la plataforma de treball 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Oclusió de buits amb tapes de fusta 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Botes impermeables 

Maquinària 
- Grua / muntacàrregues / carreta elevadora 

Mitjans auxiliars 
- Bastides de borriquetes / bastides metàl·lics tubulars HD-1000 
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- Carretó o carreta de mà 
- Eines de paletes, paletins, llanes, plomades 

 

9.9 Tancament practicables 

9.9.1 Portes 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Afeccions a la pell 
- Talls amb la broca 
- Talls i lesions en mans per mal ús d'eines manuals 
- Riscos derivats de la utilització de morters 
- Bolcada de les piles d'aplecs de materials 
- Riscos derivats de la utilització del tornavís 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Aixafaments 
- Atrapament per bolcada de màquines, vehicles, etc. 
- Atrapaments de dits entre objectes pesats 
- Caigudes de materials transportables 

Mesures preventives 
- El muntatge de marcs i fulles sobre els premarcs interiors, es realitzarà segons 

necessitats d'obra 
- L'operació de encaixonat i col·locació de frontisses, canviat i col·locació de 

panys, poms, manillones, etc. s'ha de fer amb eines adequades en correcte estat 
(mecàniques i manuals) 

- Per a la col·locació de brancals, frontisses i en general elements que precisin 
l'elevació de l'operari, s'exigirà la utilització d'elements auxiliars en correcte 
estat 

- S'utilitzaran bastides de cavallets que s'han d'ajustar a les normes de seguretat 
prescrites per ells 

- Els treballs es realitzaran des bastides de cavallets o des bastides tubulars HD-
1000, protegint els buits existents en els paraments mitjançant baranes de 90 
cm d'alçada, mesurats des de la plataforma de treball 

- Es tindrà cura que els abassegaments de les plantes no sobrepassin l'alçada i la 
càrrega degudes 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Maquinària 
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- Carretó elevador 
- Tornavís 
- Mitjans auxiliars 
- Bastida metàl·lic tubular / Bastida de cavallets 
- Eines de paleta 

 

9.9.2 Finestres 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Afeccions a la pell 
- Talls a mans i braços durant el transport i col·locació de vidre 
- Talls a peus per caiguda de vidres o petjades sobre ells 
- Talls i lesions en mans per mal ús d'eines manuals (paletes, paletines, planes, 

etc.) 
- Lesions per projecció de trossos de vidre 
- Riscos derivats de la utilització de morters 
- Riscos derivats de treballs en zones humides o mullades i relliscoses 
- Bolcada de les piles d'aplecs de materials 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Aixafaments 
- Atrapament per bolcada de màquines, vehicles, etc. 
- Atrapaments de dits entre objectes pesats 
- Caigudes de materials transportables 
- Caiguda d'objectes per desplom o esfondrament 

Mesures preventives 
- En funció de la maquinària (grua, muntacàrregues, carretons elevadors...), que 

s'utilitzi per al hissat i/o acostament dels materials fins al lloc del seu col·locació, 
s'han de prendre unes o altres mesures preventives proposades en l'apartat 
sobre maquinària 

- No es trauran les proteccions de les vores de forjat fins que es vagi a aixecar 
l'envà de tancament, en aquest cas es farà de forma progressiva a mesura que 
es vagi a començar el treball en cada drap 

- Si per algun motiu especial fos necessari retirar alguna protecció, els operaris 
que hagin de treballar en aquesta zona desprotegida s'utilitzaran cinturons de 
seguretat amarrats a punts segurs l'estructura 

- Per evitar que ràfegues de vent o algun altre agent exterior puguin provocar la 
caiguda dels envans que es vagin aixecant, al final de la jornada no es deixaran 
draps sense tancar 

- Com a norma general, tots els treballs de paleta tindran present la necessària 
protecció dels buits interiors existents: buits per conductes 
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- Els treballs es realitzaran des bastides de cavallets o des bastides tubulars HD-
1000, protegint els buits existents en els paraments mitjançant baranes de 90 
cm d'alçada, mesurats des de la plataforma de treball 

- Es tindrà cura que els abassegaments de les plantes no sobrepassin l'alçada i la 
càrrega degudes 

- No es faran aplecs sobre forjats o altres llocs, que per excés de pes, siguin 
susceptibles de esfondrament 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Botes impermeables 
- Guants de malla contra talls 

Maquinària 
- Grua / Carretó elevador / Muntacàrregues 
- Dobladora mecànica de ferralla 
- Transpaleta mecànica 
- Mitjans auxiliars 
- Bastides metàl·lics tubulars HD-1000 
- Carretó o carretó de mà (xinès) 
- Eslingues d'acer (si s'utilitza grua) 
- Plataforma de descàrrega en alçada (si s'utilitza grua) 
- Eines de paleta 

 

9.10 Instal·lacions 

9.10.1 Instal·lació elèctrica 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Talls i cops produïts per objectes i eines 
- Contactes elèctrics 
- Cremades 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Incendi 
- Explosió 

Mesures preventives 
- Les bastides, passarel·les, plataformes i escales que s’emprin en el muntatge de 

la instal·lació elèctrica reuniran les condicions reglamentàries 
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- Es prohibeix muntar plataformes de treball sobre bidons, caixes de materials o 
altres elements 

- Les bastides de borriquetes, plataformes i escales situats en la proximitat de 
buits requereixen la instal·lació de proteccions addicionals: baranes, xarxes, 
cinturons de seguretat, etc. 

- Les escales de mà seran de tisora dotades de sabates antilliscants i cadena de 
limitació d’obertura 

- Els tacs es mantindran nets i ordenats durant l’obertura i tancament de regates 
- La instal·lació elèctrica ha de ser muntada per personal especialitzat 
- Es prohibeix el connexionat de cables sense la utilització de clavilles mascle – 

femella 
- Les eines utilitzades per els instal·ladors electricistes estaran protegides amb 

material aïllant 
- Quan l’aïllament d’una eina estigui deteriorat, aquesta serà retirada i substituïda 

per una altra en bon estat 
- La posada en servei provisional de la xarxa requerirà: 

- Anunciar-ho a tot el personal de l’obra 
- Comprovar l’acabat de la instal·lació, vigilant que no quedin elements 

accessibles a tercers 
- Comprovar que les unions o empalmades estiguin perfectament aïllats 
- Revisió en profunditat de les connexions, proteccions i empalmades dels 

quadres generals elèctrics directes o indirectes 
- Les zones de treball hauran d’estar senyalitzades i delimitades 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Comprovadors de tensió 
- Banqueta de maniobra 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Botes impermeables 
- Guants aïllants 
- Cinturó de seguretat 

Maquinària 
- Fregadora 

Mitjans auxiliars 
- Bastides metàl·lics tubulars HD-1000 / Borriquetes 
- Eines manuals 

 

9.10.2 Fontaneria, protecció contra incendis i aparells sanitaris 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
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- Talls 
- Cops 
- Atrapament per objectes pesats 
- Explosions 
- Contactes elèctrics 
- Cremades 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Projecció de partícules 
- Exposició a substàncies tòxiques 

Mesures preventives 
- Les plataformes de treball i bastides de borriquetes i escales que s’utilitzin pel 

muntatge de canonades reuniran els requisits reglamentaris 
- S’instal·laran cables en els que s’amarrin els cinturons de seguretat 
- Els treballs de fontaneria han de ser realitzats per personal autoritzat 
- El transport de canonades a espatlla d’un sol home es realitzarà inclinant la 

càrrega cap endarrere de manera que l’extrem davanter superi l’alçada del cap 
- El traçat de subministrament elèctric haurà d’anar penjat a més de 2 metres 

d’alçada sobre el terra 
- La connexió de cables al subministrament s’efectuarà mitjançant la utilització de 

clavelles mascle – femella 
- Les màquines portàtils portaran doble aïllament i posta a terra 
- Les eines manuals han de ser revisades periòdicament per evitar cops 
- Està prohibit l’ús d’encenedors i bufadors a prop de materials inflamables 
- Es prohibeix abandonar els encenedors i els bufadors encesos 
- El local destinat a emmagatzematge d’ampolles de gasos liquats reunirà les 

següents condicions: 
- Ventilació constant per corrent d’aire 
- Il·luminació artificial, si escau 
- Senyals normalitzades sobre la porta d’entrada: “perill d’explosió” i 

“prohibit fumar” 
- Col·locació a l’entrada d’un extintor d’incendis de pols líquid sec 

- Els fleixos d’aparells sanitaris si son transportats per la grua torre, seran guiats 
per dos homes mitjançant caps per evitar cops i atrapaments 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Guants de cuir o goma, segons el cas 
- Mandil de cuir 
- Ulleres de soldador 
- Pantalla de soldadura a mà 
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- Elm de soldador 
- Manyoples i polaines de cuir 
- Canelleres de cuir que cobreixin els braços 

Maquinària 
- Fregadora 

Mitjans auxiliars 
- Bastides metàl·liques tubulars HD-1000/ Borriquetes 
- Eines manuals 

 

9.11 Falsos sostres 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Afeccions respiratòries en ambients pulverulents 
- Talls amb la broca 
- Trauma sonor per contaminació acústica 
- Bolc de les piles d’aplecs de materials 
- Dermatosis per contacte amb escaiola 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Atrapament per bolc de màquines, vehicles, etc. 
- Caiguda de materials transportables 
- Enfonsament de materials diversos per mal assentament 

Mesures preventives 
- En funció de la maquinària (grua, muntacàrregues, carretons elevadors...), que 

s'utilitzi per al hissat i/o acostament dels materials fins al lloc del seu col·locació, 
s'han de prendre unes o altres mesures preventives proposades en l'apartat 
sobre maquinària 

- Serà necessari utilitzar guants en previsió dels problemes derivats de la 
utilització de panells. Els treballadors també usaran protecció auditiva i 
mascareta antipols 

- Si els treballs es realitzen des de bastides de borriquetes o des de bastides 
tubulars HD-1000, es protegiran els buits existents en els paraments mitjançant 
baranes de 90 cm d’altura 

- En cas d’utilitzar plataformes elevadores motoritzades, es mantindran les 
defenses col·locades, no s’adoptaran postures forçades i en cap moment els 
treballadors sortiran de la plataforma per accedir a punts fora de l’abast normal 
del treball. Si sorgís la necessitat d’accedir a punts inaccessibles des de la 
plataforma, es farà servir cinturó de seguretat 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 53 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Cascos protectors auditius 
- Mascareta contra la pols 

Maquinària 
- Carretó elevador / Grua / Muntacàrregues 
- Serra circular 
- Tornavís 
- Trepant 

Mitjans auxiliars 
- Bastida metàl·lica tubular HD-1000 / Borriquetes / Plataformes elevadores 

 

9.12 Revestiments 

9.12.1 Revestiments de guix 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Afeccions a la pell 
- Afeccions respiratòries en ambients pulverulents 
- Talls i lesions en mans per mal ús d’eines manuals (paletes, paletines, llanes, 

etc.) 
- Riscos derivats de la utilització de guix 
- Riscos derivats de treballs en zones humides o molles i relliscants 
- Trauma sonor per contaminació acústica 
- Lesions osteoarticulars per exposició a vibracions 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Atrapament per bolc de màquines, vehicles, etc. 
- Atrapament de dits entre objectes pesants 

Mesures preventives 
- El material no es dipositarà en llocs de pas per evitar caigudes al mateix nivell 
- El transport de sacs es farà amb carretó per evitar sobreesforços 
- Els treballadors utilitzaran protecció auditiva i màscara antipols 
- Si els treballs es realitzen des de bastides de borriquetes o des de bastides 

tubulars HD-1000, es protegiran els buits existents en els paraments mitjançant 
baranes de 90 cm d’altura 

- En cas d’utilitzar plataformes elevadores motoritzades, es mantindran les 
defenses col·locades, no s’adoptaran postures forçades i en cap moment els 
treballadors sortiran de la plataforma per accedir a punts fora de l’abast normal 
del treball. Si sorgís la necessitat d’accedir a punts inaccessibles des de la 
plataforma, es farà servir cinturó de seguretat 



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 54 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Botes impermeables 
- Cascos protectors auditius 
- Ulleres protectores contra la pols o les gotes de guix 
- Mascareta contra la pols 
- Canelleres contra les vibracions 

Maquinària 
- Maquinària per projectar guix 

Mitjans auxiliars 
- Bastida metàl·lica tubular HD-1000 / Borriquetes / Plataformes elevadores 
- Eines manuals 

 

9.12.2 Revestiments de plaques 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Talls per plaques i panells 
- Trauma sonor per contaminació acústica 
- Bolc de les piles d’aplec de materials 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Atrapament de dits entre objectes pesants 
- Caiguda d’objectes per desplom o esfondrament 

Mesures preventives 
- Si els treballs es realitzen des de bastides de borriquetes o des de bastides 

tubulars HD-1000, es protegiran els buits existents en els paraments mitjançant 
baranes de 90 cm d’altura 

- En cas d’utilitzar plataformes elevadores motoritzades, es mantindran les 
defenses col·locades, no s’adoptaran postures forçades i en cap moment els 
treballadors sortiran de la plataforma per accedir a punts fora de l’abast normal 
del treball. Si sorgís la necessitat d’accedir a punts inaccessibles des de la 
plataforma, es farà servir cinturó de seguretat 

- Serà necessari utilitzar guants en previsió dels problemes derivats de la 
utilització de perfils i plaques 

- El materials no es dipositarà en llocs de pas per evitar caigudes al mateix nivell 
- Els treballadors utilitzaran protecció auditiva 
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Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Cascos protectors auditius 

Maquinària 
- Tornavís elèctric 
- Serra circular 

Mitjans auxiliars 
- Bastida metàl·lica tubular HD-1000 / Borriquetes / Plataformes elevadores 

 

9.13 Paviments 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Aixafaments 
- Atrapament per objectes pesats 
- Dermatosis per contacte amb ciments, calç, etc. 
- Riscos derivats de treballs en zones humides o molles i relliscants 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Atrapament per bolc de màquines, vehicles, etc. 
- Caiguda de materials transportables 
- Enfonsament de materials diversos per mal assentament 

Mesures preventives 
- Com a norma general, tots els treballs de solats tindran present la necessària 

protecció dels buits interiors existents: buits per conductes, caixes d'escales i 
buit d'ascensor 

- No es faran aplecs del material sobre forjats o altres llocs, que per excés de pes, 
siguin susceptibles de esfondrament 

- Els treballadors faran servir mascareta antipols 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Oclusió de buits horitzontals amb tapes de fusta 

Equips de protecció individual 
- Els EPI que preveu l'apartat 9.1 
- Botes impermeables 
- Mascareta contra la pols 
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Maquinària 
- Carretó elevador / Grua / Muntacàrregues 
- Espadons fregadors per a paviments 
- Corró compactador 
- Màquina per a l’estesa de morter 

Mitjans auxiliars 
- Eines manuals 

 

9.14 Pintura 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Atrapaments de dits entre objectes pesats 
- Explosions i incendis per inflamació de mescla aire i vapors dels dissolvents 
- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses (forts vents, pluges, 

temperatures extremes, etc.) 

Identificació de riscos no eliminables 
- Riscos genèrics (veure apartat 9.1) 
- Atrapaments de dits entre objectes pesats 
- Explosions i incendis per inflamació de mescla aire i vapors dels dissolvents 

Mesures preventives 
- El material no es dipositarà en llocs de pas per evitar les caigudes al mateix nivell 
- Estarà prohibit fumar i utilitzar màquines que puguin produir espurnes 
- Al final de cada jornada serà necessari tenir tancats els recipients que continguin 

dissolvents i emmagatzemar lluny de la calor i foc 
- Les pintures s'emmagatzemaran en llocs ben ventilats 
- Es cuidarà la higiene personal de mans i cara abans de realitzar qualsevol tipus 

d'ingesta 
- On s'utilitzin pintures inflamables, estan prohibits els treballs de soldadura i 

oxitall per evitar el risc d'explosió o d'incendi 
- Els productes vindran envasats en recipients tancats i s'han d'emmagatzemar en 

lloc sec, ventilat i allunyat de focus de calor 
- Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de 

gelades, nevades i pluges 

Proteccions col·lectives 
- Les proteccions previstes en l'apartat 9.1 
- Equips de protecció individual 
- Mascareta 
- Ulleres 

Maquinària 
- Equip compressor de pintures 
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10. LOCALITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE ZONES ON ES REALITZEN 
TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS I LES SEVES 
CORRESPONENTS MESURES ESPECÍFIQUES 

10.1 Risc greu sepultament 

Excavació de rases i pous en terrenys compactes 
 

10.2 Risc greu d’enfonsament 

Col·locació de lloses alveolars en forjats prefabricats 

Execució de cobertes inclinades 
 

10.3 Risc greu de caiguda en alçada 

Muntatge de bigues i pilars d’acer 

Col·locació de corretges de coberta 

Execució de cobertes inclinades 

Col·locació de portes i finestres exteriors 

Execució de façanes de blocs de formigó, de maons i de plaques d’acer 

Col·locació de canalons de recollida d’aigües 
 

10.4 Exposició a agents químics o biològics 

No es dóna al projecte. 
 

10.5 Exposició a radiacions ionitzants 

No es dóna al projecte. 
 

10.6 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

No es dóna al projecte. 
 

10.7 Risc d’ofegament per immersió 

No es dóna al projecte. 
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10.8 Excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviment de terres 
subterrani 

No es dóna al projecte. 

 

10.9 Immersió amb equip subaquàtic 

No es dóna al projecte. 
 

10.10 Treballs en calaixos d’aire comprimit 

No es dóna al projecte. 
 

10.11 Ús d’explosius 

No es dóna al projecte. 
 

10.12 Muntatge i desmuntatge d’elements prefabricats pesats 

Col·locació d’elements prefabricats: llosa alveolar de forjat i escales. 

 

11. MAQUINÀRIA I EINES 

11.1 Maquinària per moviment de terres 

11.1.1 Maquinària en general 

Identificació de riscos evitables 
- Caigudes des de la maquinària 
- Afeccions respiratòries per ambients pulverulents 
- Col·lisions per manca de visibilitat 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 
- Pèrdua de la càrrega 
- Trastorns neurològics o vasculars per vibracions 
- Trauma sonor per contaminació acústica 
- Bolcada de maquinària sobre els operaris 
- Atrapaments per absència de resguards en els elements de mòbils de la 

maquinària 
- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses 

Identificació de riscos no eliminables 
- Atrapaments o arrossegaments 
- Atropellaments 
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- Aixafaments 
- Xocs d'operaris contra les màquines 
- Cops 
- Enfonsaments 

Mesures preventives 
- Durant el retrocés dels camions, no romandrà ningú darrere d'aquests, sent 

dirigida la maniobra del camió per personal especialitzat 
- En aquells treballs que existeixi risc d'atropellament per part de maquinària de 

l'obra o vehicles aliens a aquesta, s'han d'utilitzar armilles reflectants per part 
del personal del carrer 

- Abans de posar en marxa la màquina s'ha de comprovar el correcte estat de 
manteniment de rodes, direcció, frens, possibles fugues d'oli, etc. 

- Circular sempre a velocitat moderada, mai superior a 10 km/h, evitant frenades 
o acceleracions brusques. Evitar, de la mateixa manera, prendre les corbes a 
massa velocitat 

- Quan s'estacioni la màquina cal assegurar-se que no es pugui posar 
accidentalment en marxa. Per això es col·locaran unes falques o topalls a les 
rodes 

- Seran utilitzats i conduïts per personal especialitzat 
- S'ha d'evitar que els carburants, greixos i altres líquids es vessin. Quan això passi 

els bassals es netejaran o es cobriran amb sorra 
- La maquinària emprada mantindrà la distància de seguretat respecte de les 

línies de conducció elèctrica 
- En certs casos és necessari adoptar precaucions especials mitjançant: 

- El desviament de la línea 
- Pòrtic de limitació d'alçada 
- Apantallaments 

- Els vehicles no poden passar per sobre dels cables elèctrics que alimenten les 
màquines, sinó que es realitzaran esteses aèries 

- Les rampes per al moviment de camions o màquines conservaran el talús natural 
que exigeixi el terreny que no serà: 

- Superior al 12% en els trams rectes 
- Superior al 8% en trams corbs 

- L'ample mínim de la rampa serà de 4,5 m, eixamplant-se en la corbes 
- S'acotarà la zona d'acció de cada màquina en el seu tall 
- Sempre que un màquina o vehicle aturat iniciï un moviment brusc o simplement 

l'arrencada, el anunciarà amb un senyal acústic 
- En les marxes enrere i quan el conductor no tingui visibilitat estarà auxiliat per 

un altre operari en l'exterior del vehicle 
- Es disposaran de límits o barreres de seguretat perquè sigui impossible que els 

vehicles de càrrega es s'acostin a la vora del buidatge o excavació. La distància 
aproximada en funció de l'estabilitat del terreny serà de: 

- 2 metres, els lleugers 
- 4 metres, els pesats 
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- L'accés del personal a les excavacions s'efectuarà per vies segures i diferents del 
pas de vehicles 

- Els vehicles i maquinària han d'estar projectats, tenint en compte els principis de 
la ergonomia. Els seients seran antivibradors 

- Es mantindran en bon estat de funcionament, i s'han d'utilitzar correctament 
- Els conductors i personal encarregat han de rebre una formació i ensinistrament 

especial 
- Utilitzaran cinturons de seguretat que els mantinguin fixos al seient 
- En les sortides de la màquina es tindrà cura en emprar casc de seguretat 
- El calçat del conductor serà antilliscant en previsió de caigudes en pujar i baixar 

de la màquina 
- Si la cabina no està insonoritzada s'utilitzaran taps i orelleres contra el soroll 
- Han d'estar equipats amb estructures adequades per defensar el conductor 

contra el aixafament en cas de bolcada i contra la caiguda d'objectes, és a dir, de 
cabina antibolcada que a més protegeixi de la inhalació de pols, del soroll, estrès 
tèrmic o insolació 

- L'accés a la màquina serà segur a través dels corresponents agafadors i passos 
protegits 

- Els cables, tambors i grillons metàl·lics s'han de revisar periòdicament 
- Els òrgans mòbils (engranatges, corretges de transmissió, etc.). Han d'estar 

protegits amb la corresponent carcassa 
- Tota màquina ha de portar un extintor d'incendis 
- Els vehicles portaran un rètol visible amb indicacions de la càrrega màxima 
- Els vehicles i màquines no s'abandonaran amb el motor en marxa o amb la 

cullera pujada 
- No es permetrà circular ni estacionar sota càrregues suspeses 
- Està prohibit transportar operaris a través dels instruments de càrrega de 

material 

Equips de protecció individual 
- Botes impermeables 
- Cascos protectors auditius 
- Faixa contra les vibracions 
- Guants 

 

11.2 Maquinària d’obra 

11.2.1 Camió cuba formigonera 

Identificació de riscos evitables 
- Caigudes des de la maquinària 
- Afeccions respiratòries per ambients pulverulents 
- Col·lisions per manca de visibilitat 
- Riscos derivats de la projecció de fluids a alta pressió 
- Trastorns neurològics o vasculars per vibracions 
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- Trauma sonor per contaminació acústica 
- Bolcada de maquinària sobre els operaris 
- Atrapaments per absència de resguards en els elements de mòbils de la 

maquinària 
- Riscos derivats de les condicions meteorològiques adverses 

Identificació de riscos no eliminables 
- Atrapaments o arrossegaments 
- Atropellaments 
- Aixafaments 
- Xocs d'operaris contra les màquines 
- Fricció, abrasió 
- Enfonsaments 

Mesures preventives 
- Les parts mòbils de les màquines estaran protegides amb carcasses o altres 

dispositius 
- Procedeix la suspensió dels treballs quan s'aixequin forts vents o per causa de 

gelades, nevades i pluges 
- Anunciar amb el senyal acústic quan un vehicle o màquina parada iniciï un 

moviment imprevist 
- Quan sigui marxa enrere o quan el conductor estigui mancat de visibilitat, ha 

d'estar auxiliat per un altre operari a l'exterior del vehicle 
- Es reforçaran aquestes precaucions quan el vehicle o màquina canviï de tall i/o 

s'entrecreuin itineraris 
- Abans de posar en marxa la màquina s'ha de comprovar el correcte estat de 

manteniment de rodes, direcció, frens, possibles fugues d'oli, etc. 
- Circular sempre a velocitat moderada, mai superior a 10 km/h, evitant frenades 

o acceleracions brusques. Evitar, de la mateixa manera, prendre les corbes a 
massa velocitat 

- Quan s'estacioni la màquina cal assegurar-se que no es pugui posar 
accidentalment en marxa. Per això es col·locaran unes falques o topalls a les 
rodes 

- S'ha d'evitar que els carburants, greixos i altres líquids es vessin. Quan això passi 
els bassals es netejaran o es cobriran amb sorra 

- Es reduiran les vibracions pròpies del vehicle establint suspensions entre les 
rodes i el bastidor. Al seu torn, s'ha d'aïllar el conductor per suspensió del seient 
o de la cabina respecte de la màquina 

Equips de protecció individual 
- Botes impermeables 
- Casc amb pantalla de seguretat 
- Faixa contra les vibracions 
- Guants 
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11.2.2 Camió de transport 

Identificació de riscos evitables 
- Caigudes des de la maquinària 
- Col·lisions per manca de visibilitat 
- Trastorns neurològics o vasculars per vibracions 
- Atrapaments per absència de resguards en els elements mòbils de la maquinària 
- Bolcada dels materials o equips transportats sobre els operaris 

Identificació de riscos no eliminables 
- Atropellaments 
- Aixafaments 
- Xocs d'operaris contra les màquines 
- Enfonsaments 

Mesures preventives 
- Les parts mòbils de les màquines estaran protegides amb carcasses o altres 

dispositius 
- Anunciar amb el senyal acústic quan un vehicle o màquina parada iniciï un 

moviment imprevist 
- Quan sigui marxa enrere o quan el conductor estigui mancat de visibilitat, ha 

d'estar auxiliat per un altre operari a l'exterior del vehicle 
- Es reforçaran aquestes precaucions quan el vehicle o màquina canviï de tall i/o 

s'entrecreuin itineraris 
- Abans de posar en marxa la màquina s'ha de comprovar el correcte estat de 

manteniment de rodes, direcció, frens, possibles fugues d'oli, etc. 
- Circular sempre a velocitat moderada, mai superior a 10 km/h, evitant frenades 

o acceleracions brusques. Evitar, de la mateixa manera, prendre les corbes a 
massa velocitat 

- Quan s'estacioni la màquina cal assegurar-se que no es pugui posar 
accidentalment en marxa. Per això es col·locaran unes falques o topalls a les 
rodes 

- S'ha d'evitar que els carburants, greixos i altres líquids es vessin. Quan això 
passi els bassals es netejaran o es cobriran amb sorra 

- Es reduiran les vibracions pròpies del vehicle establint suspensions entre les 
rodes i el bastidor. Al seu torn, s'ha d'aïllar el conductor per suspensió del seient 
o de la cabina respecte de la màquina 

Equips de protecció individual 
- Cinturó de seguretat de subjecció 

 

11.2.3 Grup electrogen 

Identificació de riscos evitables 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 
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- Inhalació de substàncies tòxiques en llocs tancats 
- Cremades per contacte amb elements a alta temperatura 
- Trauma sonor per contaminació acústica 
- Bolcada de maquinària sobre els operaris 
- Atrapaments per absència de resguards en els elements de mòbils de la 

maquinària 

Identificació de riscos no eliminables 
- Aixafaments 
- Xocs d'operaris contra les màquines 
- Enfonsaments 

Mesures preventives 
- Les parts mòbils de les màquines estaran protegides amb carcasses o altres 

dispositius 
- Si s’usen en un local tancat caldrà disposar d’una adequada ventilació forçada 

 

11.3 Maquinària d’elevació 

Totes les màquines d’elevació hauran de complir les següents condicions generals: 

a) Els aparells elevadors i els accessoris d’hissat utilitzats a les obres hauran 
d’ajustar-se al disposat a la seva normativa específica 

b) Ser de bon disseny i construcció, i tenir una resistència suficient per l’ús a que 
estiguin destinats 

c) La seva utilització i instal·lació seran correctes 
d) Es mantindran en bon estat de funcionament 
e) Seran fets servir per treballadors qualificats que hagin rebut una formació 

adequada 
f) Tots els aparells elevadors i els seus accessoris d’hissat portaran de manera 

visible la indicació del valor de la seva càrrega màxima 
g) No s'han d'utilitzar per a fins diferents d'aquells als quals estan destinats 
h) Els eixos, politges, engranatges i corretges de transmissió dels motors estaran 

coberts amb carcasses protectores antiatrapament 
i) Les màquines d'elevació avariades que no puguin ser retirades es senyalitzaran 

amb el cartell: "Màquina avariada, no connectar" 
j) Es prohibeix al personal no especialitzat realitzar activitats de manteniment dels 

aparells 
k) L'elevació o descens d'objectes s'ha de fer lentament, hissant en directriu 

vertical 
l) Quan l'operador perdi l'angle de visió de la trajectòria de la càrrega, un auxiliar 

experimentat ordenarà mitjançant senyals les maniobres pertinents 
m) Es prohibeix la permanència dels operaris sota les càrregues suspeses 
n) Els aparells d'hissar estaran equipats amb limitador de recorregut del carro i dels 

ganxos 
o) Tot cable deteriorat serà substituït immediatament 
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p) Els ganxos estaran dotats de pestell de seguretat 
q) L'hissat, transport i descens amb sistemes no guiats quedarà interromput quan 

hagi forts vents 
r) Les eslingues, estrops, cables i altres aparells d'hissar hauran de ser revisats 

constantment 
 

11.3.1 Grua autopropulsada 

Identificació de riscos evitables 
- Cops amb la càrrega 
- Bolcada de la grua 
- Cremades en operacions de manteniment 
- Caigudes al pujar o baixar de la cabina 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 
- Trastorns neurològics o vasculars per vibracions 

Identificació de riscos no eliminables 
- Aixafaments 
- Atropellaments 
- Caiguda de la càrrega 
- Xocs d'operaris contra la màquina 
- Enfonsaments 

Mesures preventives 
- Abans de començar la maniobra de càrrega s'instal·laran les falques 

immobilitzadores a les rodes i els gats estabilitzats, sobre terreny ferm i 
compactat 

- Si la superfície de suport de la grua està inclinada, la suspensió de càrregues de 
forma lateral es farà des del costat contrari a la inclinació de la superfície 

- Davant d'un tall del terreny, la autogrua no s'estacionarà si no és a una distància 
superior a dos metres 

- Es prohibeix utilitzar la grua per realitzar tirs esbiaixats de la càrrega ni per 
arrossegar-la, per ser maniobres no segures 

- Les rampes d'accés a la zona de treball no superaran pendents superiors al 20% 
- És prohibit expressament, sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant 

de la grua, en funció de la longitud en servei del braç 
- Ningú estarà sota les càrregues suspeses ni es realitzaran treballs dins del radi 

d'acció de les càrregues 
- El ganxo de la grua estarà dotat de pestell de seguretat, en prevenció del risc de 

despreniment de la càrrega 
- El gruista tindrà la càrrega suspesa sempre a la vista. Si no fos possible, les 

maniobres estaran expressament auxiliades per un senyalista 
- Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran dirigides per un especialista que 

serà l'únic a donar ordres al gruista, en previsió de maniobres incorrectes 



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 65 

Equips de protecció individual 
- Casc (per sortir de la cabina) 
- Calçat antilliscant 
- Roba de treball adequada 
- Cinturó antivibrador 

 

11.4 Màquines - eines 

Totes les màquines - eines hauran de complir les següents condicions generals: 

a) Hauran d’ajustar-se al disposat a la seva normativa específica 
b) Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura del possible, 

el principis d’ergonomia 
c) Mantenir-se en bon estat de funcionament 
d) Utilitzar-se exclusivament pels treballs que hagin estat dissenyats 
e) Ser utilitzats per treballadors que hagin rebut una formació adequada 
f) Així mateix, les instal·lacions i els aparells a pressió hauran d’ajustar-se al 

disposat a la seva normativa específica 
 

11.4.1 Talladora de material ceràmic 

Identificació de riscos evitables 
- Lesions produïdes per impactes, projecció d’elements sobre operaris 
- Afeccions respiratòries per ambients pulverulents 
- Amputacions, talls i ferides 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 
- Trastorns neurològics o vasculars per vibracions 
- Trauma sonor per contaminació acústica 
- Atrapaments per absència de resguards en els elements de mòbils de la 

maquinària 

Identificació de riscos no eliminables 
- Trencament del disc 
- Projecció de partícules per trencament de peces o mecanismes de maquinària 

Mesures preventives 
- El disc de tall portarà una carcassa protectora que impedeixi que en cas de 

trencament de la full puguin produir-se lesions per la projecció dels trossos del 
disc 

- Abans de començar el treball es comprovarà l’estat del disc i si estigués gastat es 
procedirà immediatament a la seva substitució 

- Els òrgans mòbils de la màquina (politges, parts inferiors del disc, etc.) estaran 
protegits amb resguards adequats 
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- S’hauran d’usar ulleres de seguretat o altres mitjans (pantalla a la mateixa 
màquina) que impedeixin la projecció de partícules als ulls. S’utilitzaran també 
guants de cuir ben ajustats 

- Preferentment s’utilitzaran talladores de via humida o pel contrari hauran 
d’estar equipades amb aspiradors de pols o, en el seu defecte, es faran servir 
mascaretes amb el filtre adequat al tipus de pols 

- Els interruptors de corrent estaran col·locats de manera que, per encendre o 
apagar el motor, l’operari no hagi de passar el braç pel disc 

- La peça a tallar no haurà de pressionar-se contra el disc ja que aquest podria 
bloquejar-se 

- La màquina estarà col·locada en zones que no siguin de pas i que estiguin ben 
ventilades, si no és del tipus de tall sota raig d’aigua, o estan equipades amb 
aspiradors de pols 

- L’eina tindrà un disseny ergonòmic, de manera que el seu pes, forma i 
dimensions s’adaptin específicament al treball, i s’empraran dispositius tècnics 
antivibradors que redueixin la intensitat de les vibracions creades o trasmesses 
al treballador 

Equips de protecció individual 
- Casc 
- Guants 
- Mascareta amb filtre 
- Ulleres antiprojeccions 

 

11.4.2 Equip compressor de pintures i vernissos a pistoles 

Identificació de riscos evitables 
- Dermatosi per contacte amb pintura 
- Inhalació de substàncies tòxiques 
- Cremades per contacte amb elements a alta temperatura 
- Atrapaments per absència de resguards en els elements de mòbils de la 

maquinària 

Identificació de riscos no eliminables 
- Trencament de la mànega 
- Incendi i explosió 

Mesures preventives 
- Les parts mòbils de les màquines estaran protegides amb carcasses o altres 

dispositius 
- Si s'usen en un local tancat caldrà disposar d'una adequada ventilació forçada 
- A causa de la perillositat d'aquesta eina només s'hauria d'utilitzar per personal 

entrenat 
- S’utilitzarà un respirador adequat per al pintat a pistola 
- No es menjarà ni fumarà amb les mans tacades de pintura 
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Equips de protecció individual 
- Casc amb pantalla de seguretat 
- Vestit especial 

 

11.4.3 Equip per a soldadura oxiacetilènica i oxitall 

Identificació de riscos evitables 
- Inhalació de substàncies tòxiques en llocs tancats 
- Cremades per contacte amb elements a alta temperatura 
- Bolc de maquinària sobre els operaris 

Identificació de riscos no eliminables 
- Aixafaments 
- Xocs d’operaris contra les màquines 
- Incendi i explosió 

Mesures preventives 
- Els treballs es realitzaran amb una il·luminació mínima de 100 lux 
- Si es fan servir en un local tancat s’haurà de disposar d’una adequada ventilació 

forçada 
- Les eines portàtils tindran un disseny ergonòmic, de manera que el seu pes, 

forma i dimensió s’adapti específicament al treball, i s’empraran dispositius 
tècnics antivibradors que redueixin la intensitat de les vibracions creades o 
transmeses al treballador 

- Les ampolles de gas liquat es transportaran mitjançant carro portaampolles 
- Durant els treballs de soldadura i oxitall es prohibeix l’estància de treballadors 

sota d’aquestes operacions, havent de senyalitzar-se la zona exposada a “pluja 
d’espurnes” 

Equips de protecció individual 
- Casc de seguretat, elm de soldador 
- Davantal, maniguets i polaines de cuir 

 

11.4.4 Eines manuals 

Identificació dels riscos evitables 
- Talls, ferides 

Identificació dels riscos no eliminables 
- Cops 

Mesures preventives 
- Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals van ser 

concebudes 
- Es seleccionarà l'eina adequada per a cada tasca 
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- Abans del seu ús s'han de revisar, rebutjant aquelles que no es trobin en bon 
estat de conservació 

- Es mantindran netes d'oli, greixos i altres substàncies lliscants 
- Es col·locaran i dipositar en portaeines o prestatgeries adequades per evitar 

caigudes i possibles talls i cops 
- No s'han de dipositar a terra de qualsevol manera 
- Els treballadors han de ser ensinistrats en el recte ús de les eines 
- El personal que les utilitzi ha de conèixer el seu funcionament 

Equips de protecció individual 
- Calçat de seguretat 
- Roba de treball adequada 
- Guants 

 

11.4.5 Eines manuals elèctriques 

Identificació de riscos evitables 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 
- Riscos derivats de fenòmens tèrmics, relacionats amb curtcircuits o 

sobrecàrregues 
- Trastorns neurològics o vasculars per vibracions 
- Trauma sonor per contaminació acústica 
- Atrapaments per absència de resguards en els elements de mòbils de la 

maquinària 

Identificació de riscos no eliminables 
- Fenòmens electrostàtics 

Mesures preventives 
- Com qualsevol altra màquina que funcioni mitjançant energia elèctrica, ha de 

disposar de doble aïllament i estar connectada a terra. La connexió a la xarxa es 
realitzarà mitjançant clavilles adequades i aïllades. S'evitarà que quedin 
connectades a la xarxa en les absències del treballador 

- Les eines portàtils tindran un disseny ergonòmic, de manera que el seu pes, forma 
i dimensions s'adaptin específicament al treball, i s'empraran dispositius tècnics 
antivibradors que redueixin la intensitat de les vibracions creades o transmeses al 
treballador 

Equips de protecció individual 
- Cinturó portaeines per artillers 
- Guants 
- Canelleres contra les vibracions 
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12. MITJANS AUXILIARS 

12.1 Bastides 

Totes les bastides han d'estar aprovades per la Direcció Tècnica de l'obra. 

Abans de la seva primera utilització, el Cap o Encarregat de les obres sotmetrà la 
bastida a una prova de plena càrrega, posterior a efectuar un rigorós reconeixement de cada 
un dels elements que el componen. En el cas de bastides penjades i mòbils de qualsevol tipus, 
la prova de plena càrrega s'efectuarà amb la plataforma pròxima a terra. 

Diàriament, i abans de començar els treballs, l'encarregat dels treballs haurà de 
realitzar una inspecció ocular dels diferents elements que puguin donar origen a accidents, 
com ara suports, plataformes de treball, baranes, i, en general, tots els elements sotmesos a 
esforç. 

En tot moment es mantindrà acotada la zona inferior a la que es realitzen els treballs i, 
si això fos insuficient, per evitar danys a tercers, es mantindrà una persona com a vigilant. 
 

12.1.1 Bastides tubulars 

Identificació de riscos evitables 
- Caigudes d'operaris a diferent nivell per: 

- Brutícia a la plataforma de treball 
- Acumulació excessiva de material de treball 
- Diferència de gruixos dels elements que formen el pis de la plataforma 
- Diferent comportament a flexió dels elements que formen el pis de la 

plataforma 
- Caiguda dels operaris a diferent nivell per: 

- Accessos inexistents o deficients a la plataforma de treball 
- Insuficient amplada de la plataforma de treball 
- Absència total o parcial de protecció 
- Suports deficients (revoltons, bidons, palets, etc.) 
- Deficients plataformes de treball 
- Incorrecta subjecció de la plataforma de treball a l'estructura 
- Caiguda de suports inestables, unions deficients o mal falcament 

- Caigudes d'operaris al buit 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses de maquinària elèctrica 
- Riscos derivats del treball a la intempèrie i adverses condicions meteorològiques 

Identificació de riscos no eliminables 
- Desplom o col·lapse de la bastida 
- Desplom o caiguda d'objectes (taulons, eines, materials, etc.) sobre els operaris 
- Cops, atrapaments i aixafaments durant les operacions de muntatge i 

desmuntatge 
- Cops amb objectes o eines 
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- Lumbàlgies per sobreesforços 
- Riscos específics del treball a desenvolupar sobre els mateixos 

Mesures preventives 
- Les bastides es recolzaran sobre dorments de fusta o bases de formigó que 

reparteixin les càrregues sobre una major superfície i ajudin a mantenir 
l'horitzontalitat de la plataforma 

- El muntatge es farà per nivells de manera que es consolidin els trams inferiors 
per poder amarrar el cinturó de seguretat, i continuar així successivament la 
instal·lació dels trams superiors 

- Els cossos de bastida es falcaran mitjançant creuetes per ambdues cares. Les 
creuetes es poden substituir per barres horitzontals a la cara interior. Aquest 
falcament no es pot considerar una protecció per a la plataforma de treball 

- La bastida es referirà a la façana mitjançant límits i tirantets distribuïts pels 
cossos de bastida cada 3 metres d'alçada i a partir dels 5 metres de la base 

- Segons el diàmetre del filferro, el nombre de voltes que se li ha de donar al 
mateix és el següent: 

Diàmetre del filferro (mm) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Número de voltes 11 7 5 4 3 2 2 

- Durant el muntatge, es vigilarà el grau de fixació de cada brida perquè sigui 
l'idoni, evitant tant que no sigui suficient i pugui deixar-se anar, com que sigui 
excessiu i pugui partir-se 

- Els traves o ancoratges mai s'efectuaran a maons deteriorats, canonades de 
desguàs, tubs de gas o aigua, acabaments, xemeneies o altres punts que 
presentin insuficients garanties de resistència 

- Pels treballs de muntatge i desmuntatge s'utilitzaran cinturons de seguretat amb 
arnès i dispositius anticaiguda quan la plataforma superi els 2 m d'alçada 

- Les plataformes de treball tindran 60 cm d'amplada i estaran protegides amb 
baranes proveïdes de llistó intermedi i entornpeus 

- Per a accés a les plataformes es muntaran escales interiors, integrades com a 
elements auxiliars de la bastida, prohibint en tot moment accedir a través de les 
escales de muntatge dels mòduls de la bastida 

- Tots els components de la bastida tubular s'han de mantenir en bon estat de 
conservació 

 

12.2 Escales 

12.2.1 Escales de mà 

Identificació de riscos evitables 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Caigudes de personal a diferent nivell o al buit per: 

- Desequilibris pujant càrregues 
- Desequilibris en inclinar lateralment per efectuar treballs 
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- Trencament de graons o muntants (vellesa, nusos, mala reparació, etc.) 
- Pèrdua d'equilibri en relliscar en esglaonat (brutícia, calçat inadequat, 

etc.) 
- Pujada o baixada d'esquena a l'escala 
- Mala posició del cos, mans o peus 
- Oscil·lació de l'escala 
- Gestos bruscos dels operaris 

- Lliscament o bolcada lateral del cap de l'escala per suport precari o irregular, 
mala situació, vent o lliscament lateral de l'operari 

- Lliscament del peu de l'escala per absència de sabates antilliscants, poca 
inclinació, suport en pendent, etc. 

- Basculament d'escala cap enrere per longitud insuficient i excessiva verticalitat 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contactes elèctrics indirectes amb massa de màquines elèctriques 
- Els derivats d'usos inadequats o muntatges perillosos com: 

- Unions per augmentar la longitud 
- Graons clavats als travessers 
- Longitud insuficient en relació amb l'altura a salvar 
- Utilització com a suport per a plataformes de treball 
- Formació de plataformes de treball 

Identificació de riscos no eliminables 
- Atrapaments per operacions d'extensió i retracció en escales extensibles 
- Caigudes d'objectes sobre les persones 

Mesures preventives 
- Els peus de les escales s'han de retirar del pla vertical del suport superior a una 

distància equivalent a 1/4 de la seva alçada aproximadament 
- Hauran de sobrepassar en 1 metre el suport superior 
- Es recolzaran en superfícies planes i resistents i seu voltant ha d'estar fora 
- L'escala estarà dotada de ganxos perquè quedi ben subjecta 
- A la base es disposaran elements antilliscants 
- L'ascens i descens no es farà d'esquena a les escales, sinó de front 
- No es podran pujar pesos en mans, que comprometin la seguretat del 

treballador 
- Les eines s'introduiran en bosses abans d'iniciar l'ascens 
- Els travessers seran d'una peça 
- Les escales de fusta no han de pintar perquè els defectes sobrevinguts puguin 

fàcilment apreciar, els esglaons estaran acoblats i no clavats 
- No s'utilitzarà l'escala simultàniament per dos operaris 
- Es prohibeix l'empalmament de dues escales, llevat que reuneixin condicions 

especials per a això 
- Les escales simples no tindran més de 5 metres de longitud 
- Es col·locaran formant un angles aproximat de 75º amb l’horitzontal 
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12.2.2 Escales dobles 

Identificació de riscos evitables 
- Caigudes de personal al mateix nivell 
- Caigudes de personal a diferent nivell o al buit per: 

- Desequilibris pujant càrregues 
- Desequilibris en inclinar lateralment per efectuar treballs 
- Trencament de graons o muntants (vellesa, nusos, mala reparació, etc.) 
- Pèrdua d'equilibri en relliscar en esglaonat (brutícia, calçat inadequat, 

etc.) 
- Pujada o baixada d'esquena a l'escala 
- Mala posició del cos, mans o peus 
- Oscil·lació de l'escala 
- Gestos bruscos dels operaris 

- Lliscament o bolcada lateral per vent o lliscament lateral de l'operari 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contactes elèctrics indirectes amb massa de màquines elèctriques 
- Els derivats d'usos inadequats o muntatges perillosos com: 

- Graons clavats als travessers 
- Longitud insuficient en relació amb l'altura a salvar 
- Utilització com a suport per a plataformes de treball 
- Formació de plataformes de treball 

Identificació de riscos no eliminables 
- Col·lapse de l'escala per trencament de corda o cadena antiobertura 
- Atrapaments per: 

- Operacions de plegat i desplegat 
- Desencaix de les ferramentes d'acoblament dels caps d'escala 

- Caigudes d'objectes sobre les persones 

Mesures preventives 
- Les escales de tisora han de disposar de cadena, cable o mecanisme similar com 

a límit de seguretat d'obertura 
- Les escales dobles s'han d'usar sempre completament obertes. No s'han d'usar 

com escales rectes 
- Es recolzaran en superfícies planes i resistents i seu voltant ha d'estar fora 
- A la base es disposaran elements antilliscants 
- L'ascens i descens no es farà d'esquena a les escales, sinó de front 
- No es podran pujar pesos en mans, que comprometin la seguretat del 

treballador 
- Les eines s'introduiran en bosses abans d'iniciar l'ascens 
- Els travessers seran d'una peça 
- Les escales de fusta no han de pintar perquè els defectes sobrevinguts puguin 

fàcilment apreciar, els esglaons estaran acoblats i no clavats 
- No s’utilitzarà l’escala simultàniament per dos operaris 

 



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 73 

12.3 Eslingues i estrops. Cables 

Identificació de riscos evitables 

- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 
- Identificació de riscos no eliminables 
- Despreniment de la càrrega per trencament del cable 
- Despreniment de la càrrega per mal amarratge 

Mesures preventives 
- Cal evitar deixar els cables a la intempèrie en l'hivern (el fred fa fràgil l'acer). 

Abans d’utilitzar un cable que ha estat exposat al fred, s'ha d'escalfar 
- No sotmetre mai, immediatament, un cable nou a la seva càrrega màxima. 

Utilitzeu diverses vegades sota una càrrega reduïda, per tal d'obtenir un 
assentament i tensió uniforme de tots els fils que ho componen 

- Cal evitar la formació de coques i utilitzar cables massa febles per a les càrregues 
que es vagin a transportar 

- Cal escollir cables prou llargs perquè l'angle format pels ramals no sobrepassi els 
90º. Cal esforçar-se a reduir aquest angle al mínim 

- Les eslingues i estrops no han de deixar abandonats ni tirats per terra, per evitar 
que la sorra i la grava penetrin entre els seus cordons. S'han de conservar en lloc 
sec, ben ventilat a l’abric i resguard d'emanacions àcides. Es raspallaran i greixar 
periòdicament i es penjaran de suports adequats 

- Les eslingues i estrops seran examinats amb deteniment i periòdicament, a fi de 
comprovar si existeixen deformacions, allargament anormal, trencament de fils, 
desgast,corrosió, etc.; que facin necessària la substitució, retirant de servei els 
que presentin anomalies que puguin resultar perilloses 

- És molt convenient destruir les eslingues i estrops que resultin dubtosos 
- Les forquilles de les grapes es col·locaran, invariablement, sobre el ramal mort 

del cable, quedant la base estriada de la grapa sobre el ramal tens 
- Els cables es retiraran de servei quan es comprovi que a la zona més deteriorada 

hagin aparegut fils trencats 
- Quan es trenqui un cordó, el cable es retirarà immediatament. També serà 

substituït immediatament quan aquest presenti aixafaments, doblec, etc. o 
altres desperfectes seriosos, així com un desgast considerable 

 

12.4 Oxitall 

Aquesta tècnica s'utilitza per tallar metall basant-se en l'oxidació provocada pel dard 
d'una flama a elevada temperatura. 

L'equip d’oxitall està compost de: 
- Dues ampolles de gasos (oxigen i acetilè) 
- Manoreductors per ambdues ampolles 
- Mànegues o canalitzacions 
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- Bufador 
- Vàlvules antiretrocés 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos derivats de la producció de gasos i vapors de toxicitat variable 
- Riscos derivats de les radiacions 
- Cremades 
- Identificació de riscos no eliminables 
- Incendis 
- Explosions 

Mesures preventives 
- Per prevenir el risc d'incendis i explosions cal: 

- Evitar les fuites de gasos revisant acuradament les vàlvules, canalitzacions, 
bufadors i les unions entre ells, que s'han de fer amb abraçadores 

- Evitar els accessoris de coure a l'equip d'acetilè 
- Allunyar les ampolles de qualsevol font de calor i protegir-les del sol 

- Les ampolles d'oxigen s'emmagatzemaran sempre en locals diferents de les 
d'acetilè 

- Mantenir les ampolles en posició vertical i subjectes per abraçadores 
metàl·liques. Si això no és possible, utilitzar-les en posició inclinada cuidant que 
el cap quedi en posició més alta 40 cm i l'aixeta cap amunt 

- Si les ampolles han estat emmagatzemades en posició horitzontal, abans del seu 
ús han de romandre verticalment un mínim de 12 hores 

- L'estanquitat de les mànegues i possibles fuites de gas per juntes, etc.; es 
verificaran amb aigua sabonosa, mai amb una flama 

- Evitar tot contacte de l'oxigen amb matèries grasses (mans tacades de greix, 
draps,etc.) 

- Prevenir el retrocés de la flama del bufador per la canalització, utilitzant vàlvules 
antiretrocés en ampolles i bufador 

- Utilitzar una tècnica correcta de soldadura i impedir que qualsevol pugui tenir 
accés als bufadors 

- Les ogives (part superior) de les ampolles que contenen oxigen van pintades de 
blanc, i les que contenen acetilè de marró 

- La mànega de l'oxigen és blau i la d'acetilè vermella 
- No s'intercanviaran els tubs o mànegues en el muntatge del bufador, ja que el 

cautxú impregnat d'acetilè s'inflama al contacte de l'oxigen a pressió 

Equips de protecció individual 
- Casc 
- Ulleres de vidre inactínic 
- Botes amb puntera metàl·lica 
- Guants de soldador 
- Mandil de soldador 
- Mascareta amb filtres apropiats per vapors de plom o zinc 
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12.5 Soldadura elèctrica 

Identificació de riscos evitables 
- Riscos derivats de la producció de gasos i vapors de toxicitat variable 
- Riscos derivats de les radiacions 
- Cremades 
- Lesions per projecció de partícules 
- Contacte elèctric directe amb elements en tensió 
- Contacte elèctric indirecte amb masses posades accidentalment en tensió 

Identificació de riscos no eliminables 
- Incendis 
- Explosions 

Mesures preventives 
- Protecció de la vista contra impactes de partícules, per mitjà d'ulleres especials o 

pantalles de soldador 
- Utilització de peces ignífugues, guants de cuir amb rematada. El cap, coll, part 

del tòrax i la mà esquerra, fins i tot l'avantbraç, van protegides directament per 
la pantalla de mà 

- Convé, però, portar un peto de cuir per quan no s'usa la careta normal 
- Utilització de guants secs i aïllants, en perfecte estat de conservació. Els mànecs 

dels portaelectrodes han d'estar perfectament aïllats i conservar en bon estat 
- S'hauria de disposar d'un dispositiu que permeti desconnectar automàticament 

l'equip de la xarxa, quan està treballant en buit 
- Posada a terra correcta i robusta de la màquina i també del conductor actiu que 

va connectat a la peça de soldar 
- Els conductors han de trobar-se en perfecte estat, evitant llargs fuets que 

podrien pelar i establir curtcircuits 
- No s'han de deixar els grups sota tensió, si es realitzarà una parada relativament 

llarga 
- No s'han de deixar les pinces sobre llocs metàl·lics, sinó sobre aïllants 
- Tenir cura amb la tensió de marxa en buit que pot arribar als 80 V i no encebar 

l'arc sense protecció 
- Utilitzar màscara amb vidre inactínic contra les radiacions 

Proteccions col·lectives 
- Posades a terra robustes 
- Ventilació forçada, si fos necessària 

Equips de protecció individual 
- Ulleres o pantalles de soldador 
- Guants, davantal i polaines de soldador 
- Calçat de seguretat 
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12.6 Evacuació de runes 

Identificació de riscos evitables 
- Caiguda d'objectes 
- Afeccions respiratòries per ambients pulverulents 
- Lesions produïdes per impactes, projecció d'elements sobre operaris 
- Trauma sonor per contaminació acústica 

Identificació de riscos no eliminables 
- Caiguda de la baixant d'evacuació 

Mesures preventives 
- L'evacuació de runa es realitzarà mitjançant la instal·lació de baixants o canals 

que reuniran els següents requisits: 
- L'emplaçament serà estratègic, ja que ha d'estar allunyat dels llocs de pas 

i ser fàcilment accessible des de qualsevol zona de l'obra 
- Si la baixant s’instal·la a través d'obertures en pisos, el tram superior 

haurà de sobrepassar, almenys, 90 cm el nivell del pis de manera que 
s'eviti la caiguda del personal pel mateix 

- L'embocadura de l'abocament en cadascuna de les plantes ha d'estar 
protegida amb les corresponents pantalles o, si s'escau, amb baranes 
espesses 

- L'alçada de l'obertura pel que fa al nivell del sòl serà tal que permeti 
l'abocament directe dels runes des de la carretó, havent en tot cas, instal 
lar o posar un límit per a la roda 

- El tram final de les baixants tindrà una inclinació tal que redueixi la 
velocitat de la sortida del material, quedant el seu tram inferior a 2 m 
aproximadament del sòl, plataforma contenidor o caixa de camió 

- Es delimitarà i senyalitzarà la zona d'obra destinada a rebre l'evacuació de runa 
- Els materials de fàbrica i enderrocs en general seran regats per evitar 

polsegueres 
- Si es realitza alguna operació o activitat a la zona de la baixant, l'embocadura ha 

d'estar proveïda de tapa susceptible de ser tancada mitjançant clau o cadenat 
- Està prohibit tirar runes des de dalt, fora de les baixants 

Equips de protecció individual 
- Botes de seguretat 
- Casc 
- Guants 
- Cascos protectors auditius 
- Mascareta contra la pols 
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13. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT POSTERIOR (PREVISIÓ I 
INFORMACIÓ DE PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS) 

L'apartat 6 de l'article 5 del Reial Decret 1627/1997, estableix que en l’Estudi de 
Seguretat i Salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils per efectuar en 
el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

En aquest context, es contempla en aquest apartat la realització, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, dels treballs d'entreteniment, conservació i manteniment, 
durant el procés d'explotació i de la vida útil de l'edifici objecte d'aquest Estudi, eliminant els 
possibles riscos en els mateixos. 

Localització dels treballs 
- Treballs interiors: sala de comptadors, planta, escales 
- Treballs exteriors: cobertes, façanes 
- Treballs en instal·lacions: electricitat 

 
Tipus de treballs 

- Neteja i manteniment de façanes i els seus components: finestres, canalons, etc. 
- Neteja i manteniment de cobertes 
- Neteja, manteniment i conservació d’instal·lacions 

 
Riscos més freqüents 

Riscos 
Mesures tècniques de protecció 

Proteccions col·lectives Proteccions personals 

Caigudes al mateix nivell Ganxos de servei per fixacions 
a façana i coberta 

Casc homologat i certificat 

Caigudes d’alçada per buits 
horitzontals 

Baranes en cobertes planes Granota de treball 

Caigudes per buits en 
tancaments 

Grues mòbils amb cistella per 
neteja de façanes 

Cinturó o arnés de 
seguretat 

Caigudes per relliscades Ganxos en mènsula – 
pescants 

Calçat homologat segons 
treball 

Afeccions químiques per 
productes de neteja 

Passarel·les de neteja Guants apropiats 

Afeccions químiques per líquids 
de maquinària 

Bastides Ulleres de seguretat 

Contactes elèctrics directes i 
indirectes 

Elements d’accés a coberta Les EPIs adequades a cada 
tipus de treball 

Explosió de combustibles Les proteccions pròpies de 
cada tipus de treball 

 

Incendi per combustibles  

Incendi per deteriorament de 
sistemes elèctrics 

Incendi per acumulació de 
residus perillosos 
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Impactes per trencaments i 
despreniments 

Toxicitat per productes 
emmagatzemats 

Vibracions d’origen intern i 
extern 

Contaminació per soroll 

 
Normes bàsiques de seguretat 
Treballs interiors 

- Es ventilaran adequadament pels treballs de manteniment 
- Es mantindrà l’ordre i la neteja en els treballs 
- La il·luminació no serà inferior a 100 lux mesurats a 2 m del terra 
- Il·luminació portàtil amb portalàmpades estanc, mànec aïllant i reixa protectora 
- Pel connexionat de cables s’utilitzaran clavilles mascle - femella 
- Escales de mà tipus tisora amb sabates antilliscants i cadenat d’obertura 
- S’instal·laran proteccions de seguretat abans d’efectuar treballs en alçada 
- Al finalitzar la jornada laboral es recollirà tota l’eina manual utilitzada 
- Es prohibirà l’ús d’encenedors i bufadors encesos 
- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura 
- Les bastides a utilitzar seguiran les prescripcions fixades en aquest Estudi 

 
Treballs en cobertes 

- S’esmerarà l’ordre i la neteja de l’obra 
- El personal serà coneixedor del sistema constructiu correcte per la seva 

reparació 
- Es tendiran cables d’acer units a punts forts instal·lats als careners 
- Als cables d’acer s’ancoraran el fixadors de l’arnès de seguretat 
- Es mantindran els bastides de façana per la reparació de la coberta 
- Sota la cota d’aler es disposarà una plataforma de treball amb baranes sòlides 
- No es deixarà buit lliure entre façana i plataforma de treball de l’aler 
- Les baranes del llindar de l’aler sobrepassaran en 1 m la cota d’aquest 
- L’accés als plànols inclinats s’executarà mitjançant escales de mà 
- Les escales de mà sobrepassaran en 1 m l’alçada a salvar 
- Les circulacions sobre faldons es realitzaran amb passarel·les horitzontals 
- Les plataformes d’hissat seran governades mitjançant caps per la seva recepció 
- Es suspendran els treballs sobre els faldons amb vent superior a 60 km/h 
- Els faldons es mantindran lliures d’objectes per facilitar els desplaçaments 

 
Treballs en façanes 

- Per la neteja i la conservació es faran servir bastides tubulars 
- Els buits en tancaments romandran permanentment tancats 
- Estaran suficientment il·luminades les zones de treball i els seus accessos 
- S’utilitzaran plataformes volades per introduir materials amb grua a la planta 
- Es prohibirà balancejar les càrregues suspeses per introduir-les a la planta 
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- L’aplec de palès es realitzarà repartit i proper als pilars 
 

Treballs en instal·lacions 
- Es disposarà d’un plànol amb les màquines instal·lades i els seus manuals 
- S’esmerarà l’ordre i la neteja de l’obra 
- La il·luminació no serà inferior a 100 lux mesurats a 2 m del terra 
- Il·luminació portàtil amb portalàmpades estanc, mànec aïllant i reixa protectora 
- Pel connexionat de cables s’utilitzaran clavilles mascle - femella 
- Escales de mà tipus tisora amb sabates antilliscants i cadenat d’obertura 
- Es prohibirà utilitzar escales de mà per la formació de bastides de borriquetes 
- S’instal·laran proteccions de seguretat abans d’efectuar treballs en alçada 
- Les eines a utilitzar estaran protegides per material aïllant contra contactes 
- Les probes de funcionament s’anunciaran a tot el personal abans d’iniciar-se 
- Es revisaran tots els elements abans de l’entrada en càrrega de la instal·lació 

 
Criteris d’utilització dels mitjans de seguretat 

- Els mitjans de seguretat de l’edifici respondran a les necessitats de cada situació 
durant els treballs de manteniment o reparació 

- S’observarà una utilització racional i curosa de les diferents mesures de seguretat 
que contemplin les vigents Ordenances de Seguretat i Salut 

- No s’alteraran les condicions inicials d’ús de l’edifici que puguin produir 
deterioraments o modificacions substancials en la seva funcionalitat o estabilitat 

- Qualsevol modificació d’ús haurà d’implicar necessàriament un projecte de reforma 
o canvi d’ús degudament redactat 

 
Cura i manteniment de l’edifici 

- Manteniment i neteja diaris, independentment de les reparacions d’urgència, 
contemplant les indicacions de manteniment expressades a les NTE 

- Qualsevol anomalia presentada ha de posar-se en coneixement del tècnic 
competent 

- A les operacions de manteniment, conservació i reparació hauran d’observar-se 
totes les normes de seguretat que afectin a l’operació que es desenvolupi 

 
Observacions 

No hi ha observacions. 
 
Normativa específica 

Normes de Seguretat en el Treball que afectin a l’activitat desenvolupada. 

 

14. RISC DE DANYS A TERCERS 

Es prohibirà el pas a tota persona aliena a l'obra durant el desenvolupament de tota 
l'obra. Es tancarà el contorn de l'obra incloent les zones d'apilament, de muntatge, i d'ús 
d'operaris precisos. 
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Es creen diversos riscos importants: 
- A la sortida de camions de l'obra es crea el risc d'atropellaments i col·lisions 

entre els vehicles propis de l'obra i els del trànsit exterior, per la qual cosa és 
necessari tenir cura de la senyalització i organització del tràfic exterior 

- S’instal·larà un punt d'aigua a pressió a la sortida per netejar els camions 
- L'obra generarà riscos greus de treballs en la proximitat de línies elèctriques 

d'alta tensió, sepultament, treballs en exposició d'agents biològics-
microbiològics, caigudes de diferents altures, etc. 

- Abans de l’inici dels treballs es retiraran les lluminàries afectades per les 
obres 

 

15. CONCLUSIONS 

Aquest document, juntament amb els Plànols, el Plec de Condicions i el Pressupost 
constitueix l’Estudi de Seguretat i Salut d’aquest projecte.  
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Barcelona, juny de 2012 
 
 

 
 

Sergi López i Rey 
Enginyer de la Construcció 
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Índex 
01. Campament d’obra i senyalització 1 
02. Centres hospitalaris i d’atenció primària 2 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

1.1 Disposicions generals 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, per la que s’aprova la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals 

Modificada por: 
- Reial Decret 5/2000 de 4 d’agost – Infraccions i sancions 
- Reial Decret 171/2004 de 30 de gener – Coordinació d’activitats 

empresarials 
- Llei 38/ 1999, de 5 de novembre, Llei Orgànica de l’Edificació 

Modificacions a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, per la que s’aprova la reforma del marc normatiu de 

la prevenció de riscos laborals 
- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció 
Modificat per: 

- Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril 
- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut als llocs de treball 
- Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, 
en particular dorsolumbars, pels treballadors 

- Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut a las obres de construcció 

- Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social 

- Ordre de 20 de maig de 1952. Reglament de Seguretat i Higiene al treball a la Indústria 
de la Construcció 

- Ordre de 9 de març de 1971. Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball 
- Ordre de 27 de juny de 1997, per la que es desenvolupa el R.D. 39/1997, de 17 de 

gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb les 
condicions d’acreditació de les entitats especialitzades com serveis de prevenció aliens 
a les empreses, d’autorització de les persones o entitats especialitzades que vulguin 
desenvolupar l’activitat d’auditoria de les entitats públiques o privades per 
desenvolupar i certificar activitats formatives en matèria de prevenció de riscos 
laborals 

- Resolució de 18 de febrer de 1998, de la Direcció General de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, sobre el Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 

- Ordenances Municipals sobre l’ús del sòl i edificació 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció i Obres Públiques 
- Directives Comunitàries 
- Llei 32/2006, Reguladora de la Subcontractació al Sector de la Construcció 



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 2 

- Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el R.D. 39/1997, de 17 de 
gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el R.D. 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció 
 

1.2 Senyalització 

- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut al treball 
 

1.3 Maquinària i eines 

- Reial Decret 830/1991, pel que s’aprova el Reglament de Seguritat a les Màquines 
- Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel que es dicten les disposicions 

d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats Membres sobre màquines, modificat pel Reial Decret 56/1995, 
de 20 de gener 

Modificat per: 
- Reial Decret 56/1995, de 20 de gener 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguritat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball 

Modificat per: 
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre 

- Ordre de 8 d’abril de 1991, per la que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat a les Màquines, referent a màquines, elements 
de màquines o sistemes de protecció, usats 

- Conveni núm. 119, de 25 de juny de 1963, relatiu a la protecció de la O.I.T., rectificat el 
26 de novembre de 1971 
 

1.4 Equips de protecció individual 

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d‘equips de protecció individual 

- Directiva del Consell 89/656, de 30 de novembre de 1989, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors al treball d’equips de 
protecció individual 

- Comunicació de la Comissió relativa -en el moment de l’aplicació de la Directiva del 
Consell 89/656/CEE, de 30 de novembre de 1989- a la valoració, des del punt de vista 
de la seguretat, dels equips de protecció individual amb vistes a la seva elecció i 
utilització 
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2. OBLIGACIONS DE LES PARTS 

2.1 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

Els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals s’aplicaran durant l’execució de l’obra i, en particular, a les següents 
tasques o activitats: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb la intenció de 
corregir els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball 
- La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms 

 

2.2 Promotor de la obra 

Es aquell que inicia l’activitat econòmica i entre les seves obligacions estan: 

- Designar al Tècnic projectista 
- Designar al Director tècnic de l’obra 
- Designar al Coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte 

quan intervinguin diversos facultatius 
- Designar al Coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra quan 

intervingui més d’un contractista, o un contractista i treballadors autònoms, o 
diversos treballadors autònoms, sempre abans de l’inici dels treballs 

- Designar al tècnic competent que elabori l’Estudi de Seguretat i Salut quan no 
sigui obligatòria la designació d’un coordinador 

- Designar al tècnic competent que elabori l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut quan 
no hi hagi obligació de designar un coordinador 

- Responsable de l’avís previ 

Tot això en funció de la competència professional, i adjudica l’obra a l’empresa 
contractista en funció de la solvència tècnica, humana i econòmica. 

Quan el Promotor contracti directament treballadors autònoms per la realització de 
determinats treballs, tindrà la consideració de Contractista respecte a aquests. 

El caràcter social de les funcions contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Salut, 
imposa una col·laboració plena entre la Promotora i l’Empresa Constructora Principal, que en 
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el moment de la redacció d’aquest Estudi es desconeix, i aquesta a la vegada amb les Empreses 
Auxiliars o Subcontractistes i/o Autònoms, que realitzaran per fases l’execució de l’Edificació. 

El Promotor, està obligat a abonar a l’Empresa Constructora, prèvies Certificacions de 
la Direcció Facultativa, les partides incloses en el Pla de Seguretat i Salut. 

El Promotor podrà contractar directament quants contractistes estimi oportú ja siguin 
persones físiques o jurídiques, sempre en els termes i condicions de la Llei 32/2006. 

 

2.3 Contractista 

Rep l’encàrrec directament del Promotor i executarà l’obra segons el projecte tècnic, 
complint les clàusules del contracte. 

L’Empresa Contractista ve obligada a complir les directrius contingudes a l’Estudi de 
Seguretat i Salut, a través del Pla de Seguretat i Salut, que té l’obligació de realitzar, coherent 
amb l’anterior i amb els sistemes d’execució que la mateixa faci servir. 

Haurà d’aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullin a l’article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats indicades 
a l’article 10 del Reial Decret. 

Ha de complir i fer complir al seu personal l’establert al Pla de Seguretat i Salut, així 
com tota la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i, en particular, les 
disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret, durant l’execució de l’obra. 

Podrà realitzar subcontractacions a altres empreses i/o autònoms, de part de l’obra i, a 
vegades de la totalitat, tenint en aquest cas l’obligació d’informar de totes les mesures que 
hagin de prendre’s pel que fa a la seguretat i salut a l’obra, sempre en els termes i condicions 
de la Llei 32/2006. 

Mantindrà en perfectes condicions de seguretat i salut el centre de treball, en aplicació 
de la Política de prevenció de la seva empresa, així com de la implantació del seu sistema de 
gestió. 

Si no disposa de servei de prevenció propi, haurà de contractar un servei de prevenció 
extern o mancomunat per totes les avaluacions de riscos, el seu control i amidaments en cas 
necessari, així com realitzar el Pla de Prevenció de la seva pròpia empresa. 

L’empresa contractista tindrà un Delegat de prevenció, que coordini juntament amb la 
Direcció de l’obra els mitjans de seguretat i salut laboral descrits en aquest Estudi. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d’execució. 

L’empresa contractista atendrà a les indicacions i complirà les instruccions del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, si escau, de la 
Direcció Facultativa. 
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Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l’execució correcta de les 
mesures preventives fixades pel Pla de Seguretat i Salut en el relatiu a les obligacions que els 
corresponguin a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms contractats per ells. 

A més, el contractista i el subcontractista respondran solidàriament de les 
conseqüències que se’n derivin de l’incompliment de les mesures previstes al Pla que siguin 
imputables a qualsevol d’ells o, si escau, als treballadors autònoms. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats al Contractista i al subcontractista. 

Cada contractista i subcontractista haurà de complir i acreditar mitjançant declaració 
subscrita pel seu representant legal, els següents requisits: 

- Posseir una organització productiva pròpia, comptar amb els mitjans materials i 
humans necessaris i utilitzar-los pel desenvolupament de l’activitat contractada 

- Assumir els riscos, obligacions i responsabilitats pròpies del desenvolupament 
de l’activitat empresarial 

- Exercir directament les facultats d’organització i direcció sobre el treball 
desenvolupat pels seus treballadors a l’obra i, en el cas dels treballadors 
autònoms, executar el treball amb autonomia i responsabilitat pròpia i fora de 
l’àmbit d’organització i direcció de l’empresa que l’hagi contractat 

- Acreditar que disposa dels recursos humans directius i productius, que estan 
formats en prevenció de riscos laborals, així com que compta amb una 
organització preventiva adequada a la Llei 31/1995 

- Estar inscrites al registre d’Empreses Acreditades 
- Hauran de comptar amb un número de treballadors contractats amb caràcter 

indefinit superior al 30% 

A més: 

- El contractista podrà contractar a empreses subcontractistes o treballadors 
autònoms 

- El primer i segon subcontractista podrà subcontractar l’execució dels treballs 
que tinguin subcontractats, excepte en els supòsits de la lletra f del punt 2 de 
l’article 5 de la Llei 32/2006 

- El tercer subcontractista no podrà subcontractar els treballs ni a una altra 
empresa ni a treballadors autònoms 

- El treballadors autònom no podrà subcontractar els treballs que l’hagin 
contractat ni a una altra empresa ni a altres treballadors autònoms 

- Tampoc podran subcontractar els subcontractistes la organització productiva 
dels quals a l’obra sigui fonamentalment la mà d’obra 

No obstant, i previ consentiment de la Direcció Facultativa, i en els casos que la Llei 
32/2006 considera, es podrà augmentar excepcionalment en ú la subcontractació, és a dir, fins 
al quart nivell. S’informarà al coordinador de seguretat i salut i s’inscriurà al Llibre de 
subcontractació. 
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Cada contractista haurà de disposar d’un Llibre de subcontractació. Aquest Llibre 
romandrà sempre a l’obra i, en ell es reflectiran en ordre cronològic des de l’inici dels treballs 
totes i cada una de les subcontractacions realitzades a l’obra, amb empreses subcontractistes i 
treballadors autònoms, el seu nivell de subcontractació i empresa comitent, l’objecte del 
contracte, el responsable d’aquesta a l’obra i el seu representant legal, les dates d’entrega del 
Pla de Seguretat i Salut, així com les instruccions elaborades pel Coordinador, les anotacions 
de la Direcció Facultativa sobre aprovacions de cada subcontractació excepcional. 

Al Llibre de Subcontractació tindrà accés el Promotor, la Direcció Facultativa, el 
Coordinador de Seguretat i Salut, les empreses i treballadors autònoms, els tècnics de 
prevenció, els delegats de prevenció, l’autoritat laboral i els representants dels treballadors. 

Cada empresa haurà de disposar de la documentació o títol que acrediti la possessió 
de la maquinària que utilitza i de quanta documentació sigui exigible per les disposicions legals 
vigents. 

Els representants dels treballadors hauran d’estar informats de les contractacions i 
subcontractacions que es facin a l’obra. 

Les empreses vetllaran perquè tots els seus treballadors estiguin formats en matèria 
de riscos laborals. Aquesta formació serà adequada al seu lloc de treball. 

Serà infracció greu, entre altres, segons la Llei 32/2006 Reguladora de la 
Subcontractació en el sector de la construcció, no portar en ordre i al dia el Llibre de 
Subcontractació. 

 

2.4 Subcontractista 

Es contractat pel contractista principal, havent de complir i executar les obres segons 
el projecte redactat i les clàusules del contracte amb el contractista. 

El fet d’estar contractat no l’eximeix de cap responsabilitat, tenint les mateixes 
obligacions que l’empresa contractista principal. 

Aportarà al contractista principal el seu manual de prevenció de riscos, realitzant el seu 
Pla de Seguretat respecte a aquesta obra, o bé adherir-se al Pla de Seguretat del contractista 
principal. 

Complirà i farà complir als seus treballadors, les condicions de treball exigibles a l’obra, 
designat al seu encarregat de seguretat a l’obra. 

Haurà de complir en tots els aspectes allò indicat a la Llei 32/2006. 
 

2.5 Treballador autònom 

Aportarà al contractista principal o al seu subcontractista el seu propi manual de 
prevenció de riscos, realitzant el seu propi Pla de Seguretat respecte a aquesta obra, o bé 
adherint-se al Pla de Seguretat del contractista principal o al del subcontractista. 
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Complirà les condicions de treball exigibles a l’obra, aplicant els principis de l’acció 
preventiva i complirà les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes a la normativa 
vigent d’aquest àmbit. 

El treballador autònom utilitzarà en tot moment equips de treball que s’ajustin a allò 
disposat al Reial Decret 2177/2004, havent d’escollir i utilitzar EPIs en els termes previstos al 
R.D. 773/1997. 

Haurà d’atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, o si escau, de la Direcció Facultativa i haurà de 
complir en tot moment l’establert al Pla de Seguretat i Salut. 

Quan el treballador autònom empri a l’obra treballadors per compte aliè tindrà la 
consideració de contractista o subcontractista a efectes del R.D. 1627 i haurà de complir 
l’indicat a la Llei 32/2006. 

 

2.6 Director d’obra 

La Direcció Facultativa considerarà l’Estudi de Seguretat i Salut com a part integrant de 
l’execució de l’obra, corresponent-li el control i supervisió de l’execució del Pla de Seguretat i 
Salut, autoritzant prèviament qualsevol modificació d’aquest, deixant constància escrita al 
Llibre d’incidències. 

Periòdicament, segons el pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del 
Pressupost de seguretat, posant en coneixement de la Propietat i dels organismes competents 
l’incompliment, per part de l’empresa constructora, de les mesures de seguretat contingudes 
al Pla de Seguretat i Salut. 

La Direcció Facultativa, en els casos que la Llei 32/2006 considera, podrà consentir 
l’augment de manera excepcional del nivell de subcontractació. S’haurà d’informar al 
Coordinador de seguretat i salut en fase d’obra i s’inscriurà al Llibre de subcontractació. 

 

2.7 Treballadors 

Disposaran d’una adequada formació sobre seguretat i salut laboral mitjançant la 
informació dels riscos a considerar així com les seves corresponents mesures de prevenció. La 
informació haurà de ser comprensible pels treballadors afectats. 

D’acord amb l’article 29 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, les obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos són les següents: 

- Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el 
compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per 
la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d’aquelles altres persones a 
les que pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i 
omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de 
l’empresari 
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Els treballadors, en base a la seva formació i seguint les instruccions de l’empresari, 
hauran en particular: 

- Utilitzar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, 
equipaments de transport i, en general, qualsevol altre mitjà amb els que 
desenvolupi la seva activitat 

- Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l’empresari, 
d’acord amb les instruccions rebudes per aquest 

- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 
seguretat existents que s’instal·lin als llocs de treball 

- Informar immediatament al seu superior directe i als treballadors designats per 
realitzar les tasques de protecció i prevenció sobre qualsevol situació que pugui 
suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors 

- Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat 
competent amb la intenció de protegir la seguretat i salut dels treballadors 

- Cooperar amb l’empresari per a que aquest pugui garantir unes condicions de 
treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i salut dels 
treballadors 

L’incompliment per part dels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció 
de riscos a que es refereixen els apartats anteriors tindrà la consideració d’incompliment 
laboral als efectes previstos a l’article 58.1 de l’Estatut dels Treballadors. 
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B. MATERIALS 
B0. Materials bàsics 
B0A. Ferreteria 
B0AC. Cables 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AC112D. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros: 1600 N/mm2 
Toleràncies: 

- Diàmetre: + 0,05 mm 
- Llargària: 

- Fins a 400 m: + 5% 
- > 400 m: + 20 m/1000 m 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents 
dades: 

- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 

 
Emmagatzematge: apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales. 

 

B0D. Materials per a encofrats i apuntalaments 
B0D6. Puntals 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D625A0. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
 

Alçària muntatge 
Llargària del puntal 

3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 

2 m 1,8 T 1,8 T 2,5 T – – 

2,5 m 1,4 T 1,4 T 2 T – – 

3 m 1 T 1 T 1,6 T – – 

3,5 m – 0,9 T 1,4 T 1,43 T 1,43 T 

4 m – – 1,1 T 1,2 T 1,2 T 

4,5 m – – – 0,87 T 0,87 T 

5 m – – – – 0,69 T 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

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

 

B0D7. Taulers 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D732A0. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler aglomerat de fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
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Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
- Gruix: ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
- Angles: ± 1° 

 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en 
calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic: ≥ 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim: 2100 N/mm2 
- Mitjà: 2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710): ≥ 7%, ≤ 10% 
Inflament en: 

- Gruix: ≤ 3% 
- Llargària: ≤ 0,3% 
- Absorció d'aigua: ≤ 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: ≥ 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara: ≥ 1,40 kN 
- Al cantell: ≥ 1,15 kN 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

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

 

B1. Materials per a proteccions individuals, col·lectives, implantació i assistències tècniques 
B14. Materials per a proteccions individuals 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B141411B, B142AC60, B1451110, B1455710, B1464420, B147N000, B1485800, B147D102, B1481131, 
B1488580, B148B580, B148C580, B148E800. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut 
o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb 
la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i 
voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització 
haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o 
en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
per si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o 
bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l'envolupant exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al 
cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una barballera ajustable a la mida. 
Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, 
deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els 
impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o 
material astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran 
de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre 



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 5 

anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el 
seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nou 

 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols 
grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o 
tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir l'entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus 
de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional 
de les ulleres de picapedrer. 

 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari 
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- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 
evitar la irritació de l'epidermis 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d'ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel 
fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca 
serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 
peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, 
sense reblons i amb costures cosides 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga 
d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 

 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat d'aireació 
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Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la 
suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat d'aireació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de 
la seva utilització 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells 
agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors 
ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, 
hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles 
adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en 
compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals 
de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les 
indicacions de l'Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador 
haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, 
de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en 
els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 
propis EPI. 

 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d' encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
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- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes 
- Utilització de pistoles fixaclaus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d' obres i instal·lacions industrials 

 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids 
- Acció de pols i fums 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa 
- Enlluernament 

Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrencada i abrasió en recintes angostos o confinats 

 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 

 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
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PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 

 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següent 
activitats: 

- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 

 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques 

Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus 

Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura 
- Treballs de forja 
- Treballs de fosa i emmotllament 

 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
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- Treballs d'explotació i transport elèctric 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi 
- Designació de la talla 
- Número de la norma EN específica 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 

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

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

B15. Materials per a proteccions col·lectives 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B152KK00, B15Z1200, B15Z1700. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba 
fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
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- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 
d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant AENOR els següents 
extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori 
- Sistemes de qualitat: Obligatori 
- Control de la documentació: Obligatori 
- Identificació del producte: Obligatori 
- Inspecció i assaig: Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig: Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig: Obligatori 
- Control de productes no conformes: Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori 
- Registres de qualitat: Obligatori 
- Formació i ensinistrament: Obligatori 
- Tècniques estadístiques: Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques. 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així 
com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals 
d'utilització previstes 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 
lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin 
incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts 
dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de 
resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència 
a sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa 
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- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en 
condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació 
està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció 
general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc 
de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors 
i/o combustibles 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, ràcords, vàlvules, elements de comandament o altres), 
estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les 
propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les 
coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les 
persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats 
contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions 
ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 
circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 
mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge; i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats 
amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els 
nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC. 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC. 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la 
seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució 
d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del 
SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es 
pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada 
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- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 
correctament l'amarrament 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC 
pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 
SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc 
per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun 
dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 
risc (normalment de tipus qualitatiu) 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc) 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per 
al disseny 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP) 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,) 
- Manual d'instruccions 
- Guia de manteniment preventiu 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l'emprador. 
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La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de 
la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 

B1Z. Materials auxiliars per a seguretat i salut 
B1Z0. Materials bàsics auxiliars per a seguretat i salut 
B1Z09. Vis 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1Z09000. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tiges cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice 
contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 

- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, 
en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis: > 0,1 mm 
 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials. 
 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització: ≥ 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes: ≥ 98,5% 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

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

 

B1Z1. Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes per a 
seguretat i salut 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1Z11215. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba 
fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions 
d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant AENOR els següents 
extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori 
- Sistemes de qualitat: Obligatori 
- Control de la documentació: Obligatori 
- Identificació del producte: Obligatori 
- Inspecció i assaig: Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig: Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig: Obligatori 
- Control de productes no conformes: Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori 
- Registres de qualitat: Obligatori 
- Formació i ensinistrament: Obligatori 
- Tècniques estadístiques: Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques. 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així 
com qualsevol altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals 
d'utilització previstes 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 
lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin 
incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts 
dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de 
resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en 
condicions normals d'utilització previstes pel projectista o fabricant 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides 
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- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser 
guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l'empresa 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació 
està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció 
general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc 
de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors 
i/o combustibles 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, ràcords, vàlvules, elements de comandament o altres), 
estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les 
propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les 
coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa, per fuites o trencades 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les 
persones o patrimoni de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats 
contaminants acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions 
ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 
circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits  establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 
mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge; i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats 
amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els 
nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC. 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC. 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es 
tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la 
seva rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de 
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució 
d'operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del 
SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es 
pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar 
correctament l'amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC 
pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
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Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del 
SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts 
d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i 
presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc 
per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun 
dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a 
compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha 
realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 
risc (normalment de tipus qualitatiu) 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc) 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les 
especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per 
al disseny 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP) 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,) 
- Manual d'instruccions 
- Guia de manteniment preventiu 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic 
delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de 
la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 

B1Z6. Materials auxiliars per a tancaments i divisòries per a seguretat i salut 
B1Z62. Tanca mòbil d’acer 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1Z6211A. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització: ≥ 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures: ≥ 345 g/m2 
Puresa del zinc: ≥ 98,5% 
Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Angles: ± 1 mm 
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2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

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

 

B1Z65. Porta de planxa performada per a tanca mòbil 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1Z654A1, B1Z659A1. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Porta de planxa performada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica 

 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització: ≥ 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures: ≥ 345 g/m2 
Puresa del zinc: ≥ 98,5% 
 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 
mecanismes d'obertura. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

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

 

B1Z6A. Dau de formigó per a tanca mòbil 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B1Z6AF0A. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resistència. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

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

 

BB. Materials per a proteccions i senyalització 
BBB. Senyalització vertical exterior 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBBA1500. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un 
senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar 
les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un 
símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada 
per una il·luminació de suficient intensitat 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la 
seguretat i salut en el treball 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils 

 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s'han de 
centrar en: 

- Atraure l'atenció del destinatari 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari 
perquè el destinatari entri en contacte amb el perill 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 
l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència: 

- Riscos, prohibicions i obligacions 
- Riscos de caigudes, xocs i cops 
- Vies de circulació 
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos 
- Equips de protecció contra incendis 
- Mitjans i equips de salvament i socors 
- Situacions d'emergència 
- Maniobres perilloses 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
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Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 

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

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colors and safety signs. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

 

BQ. Materials per a equipaments fixos 
BQU. Equipaments per a personal, oficines i magatzems d’obra 
BQU1. Mòduls prefabricats 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU15314, BQU1A504. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a 
les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment 
netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
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L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficients per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari. 
 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 

Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre: ≥ 2,3 m 
 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 

Alçària sostre: ≥ 2,3 m 
 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 

Alçària sostre: ≥ 2,6 m 
Gruix aïllament: ≥ 35 mm 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. 
Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. 

 

BQU2. Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats a obra 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQU22303, BQU25700. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 

 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m 
 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m 
 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
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Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions: 60 x 45 cm 
 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat: 100 l 
 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat: 100 l 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe 
amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

 

BQUA. Armari per a mòduls prefabricats d’obra 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQUA1100, BQUA3100. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
 
MANTA: 
Dimensions: 110 x 210 cm 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: per unitats, empaquetades en caixes. 
 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

 

BQZ. Materials especials per a equipaments fixos 
BQZ1. Penjadors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQZ1P000. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 
projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum suficient per evitar 
punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l’obra en les condicions exigides. 
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Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d’humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d’estar en contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element. 
 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 

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

 

H. PARTIDES D’OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1. Proteccions individuals i col·lectives en el treball 
H12. Implantacions d’obra 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H1213251. 
 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el 
temps que estiguin muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 

Muntatge i desmuntatge de pont penjant: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 

Lloguer de bastida o pont penjant: 
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la 
norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser 
horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
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Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals 
previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 
80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 
mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es 
igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de 
garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que 
compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 “Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en los lugares de trabajo” 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui 
amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i 
protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 

- Línies amb tensió ≥ 66.000 V: ≥ 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V: ≥ 3 m 

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, 
neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin 
superfícies lliscants a les plataformes de treball. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 
serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 
fixacions i proteccions col·locats. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de 
entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro. 

 

H14. Proteccions individuals 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 30 

H141411B, H142AC60, H1451110, H1455710, H1464420, H147N000, H1485800, H147D102, H1481131, 
H1488580, H148B580, H148C580, H148E800. 
 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut 
o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos 
EPI, amb els següents continguts: 

- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en 
contacte amb el cos de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
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L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar. 
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 
brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 
adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment de 
caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids 
- Acció de pols i fums 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa 
- Enlluernament 

S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir entelament 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
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- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" 
amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la 
picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 
pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 

- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre 
per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus 
de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional 
de les ulleres de picapedrer 

 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d'arrencada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat 
dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d'oxigen respirable 
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- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d'intoxicació per gas o de insuficiència d'oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 
fluid frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració mínima 
del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta 
concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 
nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada 
ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució "tradicional". 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques 
que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 

- Soldadors 
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En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la 
unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n ràpidament del 
calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un 
alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús 
de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o 
incorporades en el calçat des d'origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 
cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d'aquestes. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com 
per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per 
part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

- Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció antiinflamable: 
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- Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura 
- Treballs de forja 
- Treballs de fosa i emmotllament 

 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents 
característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
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- Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si 
son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se 
actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

 

H15. Proteccions col·lectives 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H15151A1, H152D801, H152J105, H152L561. 
 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba 
fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els 
béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fust 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de segureta 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
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- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes: 

- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics: 
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions 
de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant 
del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun 
EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 
operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran 
d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin l'eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant 
- Travesser horitzontal, barra intermèdia, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un  
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats 
amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats 
inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués 
no es dones un cop amb l'estructura. 
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Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 
d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer 
encastades als sostres. 
 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes 
màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al 
risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o 
hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de 
terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui 
al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).  
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

- Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us 
segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si 
son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativo a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de 
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 
máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 

 

H6. Tancaments i divisòries 
H6A. Tancaments de malles metàl·liques 
H6AA. Tancaments de malles d’acer 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H6AA2111. 
 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports: ± 5 mm 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de 
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

H6AZ. Elements auxiliars per a tancaments de malles metàl·liques 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
H6AZ54A1, H6Z59A1. 
 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre 
muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i 
tancament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Neteja i protecció 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que 
perjudiquin el seu funcionament correcte. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 3 mm 
- Aplomat: ± 3 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d’execució.  
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

 

HB. Senyalització provisional 
HBB. Senyalització vertical 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HBBA1511. 
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1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, 
segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals 

- La senyalització mai no elimina el risc 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva 

 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 
necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar 
se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, tenint 
en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es 
tracti d'un risc general, en l'accés a la zona de risc. 
L'emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de plafó 
indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, 
a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es composarà, 
com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 

La placa “OBRES” haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de 
la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR 301). El primer senyal de limitació pot situar-
se prèviament a la de perill “OBRES” 
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- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401) 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada 

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit 
- Mitjançant semàfor regulador 

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle 
amb una sèrie de senyals TR 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 
recta, l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa 
en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT. 
 
SUPORT RECTANGULAR D'ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado. 
ISO 3864-84 Safety colors and safety signs. 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
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DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

 

HQ. Equipaments 
HQU. Equipaments per a personal d’obra 
HQU1. Mòduls prefabricats 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU15312, HQU1A520. 
 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 
instal·lacions del personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui 
gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment 
de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció “in situ” d'aquest tipus 
d'implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost 
específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra. 
 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit 
personal d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la 
seva retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 
personal d'obra i el seu entorn d'implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest 
sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria). 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra. 
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d'obra. 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la 
edificación. 

 

HQU2. Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
HQU22301, HQU25701, HQU2P001. 
 

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 

- Armari amb porta, pany i clau 
- Banc 
- Nevera 
- Planxa elèctrica per escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
- Taula 
- Mirall 
- Forn microones 
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- Penja-robes 
- Pica per a rentar plats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Armari o penja-robes: 

- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula: 
- Col·locació 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 

Nevera, planxa elèctrica o forn microones: 
- Col·locació de l'aparell i anivellament 
- Escomesa a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

Mirall: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 

Pica per a rentar plats: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la pica a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 
ARMARI: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d'obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 

 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del 
fabricant. 
 
MIRALL: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del 
mirall. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista 
ni a la posterior. 
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PICA PER A RENTAR PLATS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell: ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: ≤ 5 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al 
projecte. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb l'aparell. 
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. 
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després 
del seu muntatge, contra impactes. 
 
MIRALL: 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions 
sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Barcelona, juny de 2012 
 
 

 
 

Sergi López i Rey 
Enginyer de la Construcció 
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AMIDAMENTS 

  



Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor

de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i

UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de

vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons

UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i

maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre

suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN

ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,

bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès

anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 54,59000 1,0000 54,59000 (ON)

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

10 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

11 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons

UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Euro



Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 2

12 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons

UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

13 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil

trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda

perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb

el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2.160,000

2 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm

de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

4 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra

els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

5 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2S

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H16C6008 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de

D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

8 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a

tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a

tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 03  EQUIPAMENTS

1 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,

amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60

cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior

i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb

un recorregut total màxim de 20 km

AMIDAMENT DIRECTE 2.232,000

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada

mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb

instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements

de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU1A520 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 HQU25751 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Capítol 04  ALTRES

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 4

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 121,000

Euro



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

  



Estudi de Seguretat i Salut

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,79m2H1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

P- 1

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €49,00uH141411B Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

P- 2

(QUARANTA-NOU EUROS)

 €8,56uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 3

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €1,47uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

P- 4

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €2,51uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 5

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €6,66uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 6

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €57,32uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354 54,59000 1,0000 54,59000 (ON) 

P- 7

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €23,77uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 8
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €10,01uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 9
(DEU EUROS AMB UN CENTIMS)

 €19,08uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 10

(DINOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €15,77uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 11

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €16,97uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 12

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €7,56uH148C580 Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 13

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €6,39uH148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeP- 14
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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 €5,13m2H15151A1 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda
de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 15

(CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €11,53mH152D801 Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat
i amb el desmuntatge inclòs

P- 16

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €6,09mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 17
(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €21,17mH152L561 Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per
pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

P- 18

(VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €1,89dH16C0003 Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i H2SP- 19
(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €1.279,95uH16C6008 Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtilP- 20
(MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €3,00mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(TRES EUROS)

 €86,77uH6AZ54A1 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

P- 22

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €295,62uH6AZ59A1 Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €22,83uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €1.388,01uHQU15312 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB UN CENTIMS)

 €1.599,82uHQU1A520 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €61,43uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 27

(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €23,56uHQU25751 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 28

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €2,06uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)
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 €122,80uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 30

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €81,36uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 31

(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €37,33uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 32
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €21,07hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 33
(VINT-I-UN EUROS AMB SET CENTIMS)

Sergi López i Rey

Enginyer de la Construcció

Juny de 2012
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P-1 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i

alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de

treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de

protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,

inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total

màxim de 20 km

9,79 €

Altres conceptes 9,79000 €

P-2 H141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i

pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,

homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

49,00 €

B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i 46,67000 €

Altres conceptes 2,33000 €

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,56 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Altres conceptes 0,41000 €

P-4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,47 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,40000 €

Altres conceptes 0,07000 €

P-5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,51 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,39000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-6 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,66 €

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homol 6,34000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 54,59000 1,0000 54,59000 (ON)

57,32 €
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B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 54,59000 €

Altres conceptes 2,73000 €

P-8 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,77 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €

Altres conceptes 1,13000 €

P-9 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,01 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 9,53000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

19,08 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,17000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-11 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

15,77 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,02000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-12 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,

homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,97 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge 16,16000 €

Altres conceptes 0,81000 €

P-13 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,

homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,56 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, h 7,20000 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-14 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,39 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-15 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre

nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

5,13 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,15600 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,29700 €

Altres conceptes 4,67700 €

P-16 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de

poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de

seguretat i amb el desmuntatge inclòs

11,53 €
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B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,76650 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 5,80230 €

Altres conceptes 4,96120 €

P-17 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

6,09 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i 1,39200 €

Altres conceptes 4,69800 €

P-18 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada

per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

21,17 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17120 €

B0D732A0 m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos , per a segur 4,56000 €

Altres conceptes 16,43880 €

P-19 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O2, CO i

H2S

1,89 €

B16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas combustible, O 1,80000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-20 H16C6008 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 1.279,95 €

B16C0008 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 1.219,00000 €

Altres conceptes 60,95000 €

P-21 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,00 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04500 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,80000 €

Altres conceptes 2,15500 €

P-22 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

86,77 €

B1Z654A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bas 64,92000 €

Altres conceptes 21,85000 €

P-23 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

295,62 €

B1Z659A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bas 248,32000 €

Altres conceptes 47,30000 €

P-24 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

22,83 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €

B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,13200 €
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Altres conceptes 4,09800 €

P-25 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3

aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica,

1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.388,01 €

BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i 1.302,00000 €

Altres conceptes 86,01000 €

P-26 HQU1A520 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

1.599,82 €

BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 1.503,73000 €

Altres conceptes 96,09000 €

P-27 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

61,43 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 53,41000 €

Altres conceptes 8,02000 €

P-28 HQU25751 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

23,56 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,38750 €

Altres conceptes 4,17250 €

P-29 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,06 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €

Altres conceptes 1,12000 €

P-30 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

122,80 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 116,95000 €

Altres conceptes 5,85000 €

P-31 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

81,36 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 77,49000 €

Altres conceptes 3,87000 €

P-32 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 37,33 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Altres conceptes 1,78000 €
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P-33 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 21,07 €

Altres conceptes 21,07000 €

Sergi López i Rey

Enginyer de la Construcció

Juny de 2012



Autor: Sergio López i Rey 
Estudi de Seguretat i Salut                                               Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 

  



Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat
segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 (P - 2)

15,00049,00 735,00

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

6,0008,56 51,36

3 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior i subjecció elàstica al canell (P - 4)

15,0001,47 22,05

4 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó
i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420 (P - 5)

15,0002,51 37,65

5 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 6)

15,0006,66 99,90

6 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 54,59000 1,0000
54,59000 (ON)  (P - 7)

15,00057,32 859,80

7 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 8) 15,00023,77 356,55

8 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 9)

15,00010,01 150,15

9 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 10)

15,00019,08 286,20

10 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 11)

6,00015,77 94,62

11 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 12)

6,00016,97 101,82

12 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 13)

6,0007,56 45,36

13 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 14) 6,0006,39 38,34

CAPÍTOLTOTAL 01.01 2.878,80

OBRA PRESSUPOST  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,

2.160,0005,13 11.080,80

Euro
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PRESSUPOST Pàg.: 2

80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

2 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

500,00011,53 5.765,00

3 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

500,0006,09 3.045,00

4 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

210,00021,17 4.445,70

5 H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector
de gas combustible, O2, CO i H2S (P - 19)

1,0001,89 1,89

6 H16C6008 u Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil (P - 20) 1,0001.279,95 1.279,95

7 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

45,0003,00 135,00

8 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

1,00086,77 86,77

9 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de
malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

1,000295,62 295,62

CAPÍTOLTOTAL 01.02 26.135,73

OBRA PRESSUPOST  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 1)

2.232,0009,79 21.851,28

2 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

1,00022,83 22,83

3 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

2,0001.388,01 2.776,02

4 HQU1A520 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
26)

2,0001.599,82 3.199,64

Euro



Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST Pàg.: 3

5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

15,00061,43 921,45

6 HQU25751 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 28)

2,00023,56 47,12

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 29)

15,0002,06 30,90

CAPÍTOLTOTAL 01.03 28.849,24

OBRA PRESSUPOST  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL ALTRES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 30)

1,000122,80 122,80

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 31)

1,00081,36 81,36

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 32) 15,00037,33 559,95

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 33) 121,00021,07 2.549,47

CAPÍTOLTOTAL 01.04 3.313,58

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST 

  



Estudi de Seguretat i Salut

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Proteccions individuals 2.878,80

Capítol 01.02  Proteccions col·lectives 26.135,73

Capítol 01.03  Equipaments 28.849,24

Capítol 01.04  Altres 3.313,58

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 61.177,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

61.177,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 61.177,35

61.177,35

euros
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ÚLTIM FULL 



Estudi de Seguretat i Salut

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

61.177,35PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................

Subtotal 61.177,35

18,00 % IVA SOBRE 61.177,35....................................................................................................................................11.011,92

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 72.189,27€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SETANTA-DOS MIL  CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS )

Sergi López i Rey
Enginyer de la Construcció

Juny de 2012
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1. INTRODUCCIÓ 

Es redacta el presenta annex de Control de Qualitat per tal de complir el que estableix 
el RD 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. 

Abans del començament de l'obra el Director d'execució de l'obra realitzarà la 
planificació del control de qualitat corresponent a l'obra objecte d'aquest projecte, atenent les 
característiques, al que estipula el Plec de Condicions d'aquest, i a les indicacions del Director 
d'obra, a més de les especificacions de la normativa d'aplicació vigent. Tot contemplant els 
aspectes següents: 

El control de qualitat de l'obra inclourà: 

a) El control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 
b) El control de l'execució de l'obra 
c) El control de l'obra acabada 

Per a això: 

- El Director d'execució de l'obra recopilarà la documentació del control 
realitzat, verificant que és conforme amb el que estableix el projecte, els seus 
annexos i modificacions 

- El Constructor demanarà dels subministradors de productes i facilitarà al 
Director d'obra i al Director d'execució de l'obra la documentació dels 
productes anteriorment assenyalada, així com les seves instruccions d'ús i 
manteniment, i les garanties corresponents quan sigui procedent 

- La documentació de qualitat preparada pel Constructor sobre cadascuna de les 
unitats d’obra podrà servir, si així ho autoritzés el Director d'execució de l'obra, 
com a part del control de qualitat de l'obra 

Un cop finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada 
pel Director d'execució de l'obra en col·legi professional corresponent o, en el seu cas, a 
l’Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre 
certificacions de seu contingut a qui acrediti un interès legítim. 

 

2. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS I 
SISTEMES 

El control de recepció comprendrà assajos de comprovació sobre aquells productes als 
que així se’ls exigeixi a la reglamentació vigent, en el document de projecte o per la Direcció 
Facultativa. Aquest control s’efectuarà sobre el mostreig dels productes, sotmetent-se a 
criteris d’acceptació i rebuig, i prenent en conseqüència les decisions determinades al Pla o, en 
el seu defecte, per la Direcció Facultativa. 

El Director d’execució de l’obra cursarà instruccions al Constructor perquè aporti 
certificats de qualitat, el marcat CE per a productes, equips i sistemes que s’incorporin a l’obra. 
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2.1 Control de documentació dels subministraments 

Els subministradors entregaran al Constructor, qui els facilitarà al Director d’execució 
de l’obra, els documents d’identificació del producte exigits per al normativa d’obligat 
compliment i, en el seu cas, pel projecte o per la Direcció Facultativa. Aquesta documentació 
comprendrà, al menys, els següents documents: 

- Els documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 
- El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física 
- Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions 
que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 
subministrats 

 
2.2 Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

- Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes 
subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos 
exigides al projecte i documentarà, si escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord amb l’establert a l’article 5.2.3 del capítol 2 del CTE 

- Les avaluacions tècniques d’idoneïtat per l’ús previst de productes, equips i 
sistemes innovadors, d’acord amb l’establert a l’article 5.2.5 del capítol 2 del 
CTE, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques 

El Director d’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per 
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

 
2.3 Control mitjançant assajos 

Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en 
determinats casos, realitzar assajos i proves sobre alguns productes, segons l’establert a la 
reglamentació vigent, o bé segons l’especificat al projecte o ordenats per la Direcció 
Facultativa. 

La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 
projecte o indicats per la Direcció Facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 

3. CONTROL D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Es procedirà al control d’execució d’aquells elements que formin part de l’estructura i 
fonamentació i s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del Director d’obra, a qui s’haurà de 
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posar en coneixement per part del Director d’execució de l’obra de qualsevol resultat anòmal 
per prendre les mesures pertinents per la seva correcció. 

Durant la construcció, el Director d’execució de l’obra controlarà l’execució de cada 
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i la 
disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i controls 
a realitzar per comprovar la seva conformitat segons l’indicat al projecte, la legislació aplicable, 
les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la Direcció Facultativa. A la 
recepció de l’obra executada es tindran en compte les verificacions que, si escau, realitzin les 
entitats de control de qualitat de l’edificació. 

Es comprovarà que s’han pres les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin a les avaluacions tècniques d’idoneïtat per l’ús previst de productes, equips i 
sistemes innovadores, previstes a l’article 5.2.5 del CTE. 

En concret: 

- FORMIGÓ ESTRUCTURAL. Es durà a terme segons control estadístic, havent-se 
de presentar la seva planificació prèvia a l’inici de l’obra 

- ACER PER A FORMIGÓ ARMAT. Es durà a terme segons control a nivell normal, 
havent-se de presentar la seva planificació prèvia a l’inici de l’obra 

- ACER ESTRUCTURAL. Es durà a terme segons control a nivell normal, havent-se 
de presentar la seva planificació prèvia a l’inici de l’obra 

- ALTRES MATERIALS. El Director d’Execució de l’obra establirà, de conformitat 
amb el Director de l’Obra, la relació d’assajos i l’abast del control precís 

 

4. CONTROL DE L’OBRA ACABADA 

Es realitzaran les proves de servei prescrites per la legislació aplicable, programades al 
Pla de Control i especificades al Plec de Condicions, així com aquelles ordenades per la Direcció 
Facultativa. 

De l’acreditació del control de recepció a obra, del control d’execució i del control de 
recepció de l’obra terminada, es deixarà constància a la documentació de l’obra executada. 

 

5. PRESSUPOST 

Es reservarà una partida equivalent al 5% del pressupost del projecte en forma de 
partida alçada a justificar. 

L’import serà de CINQUANTA-CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB 
QUARANTA-TRES CÈNTIMS (55.376,43 €). 
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ANNEX NÚM. 13 

PLA DE TREBALLS 



Id Nombre de tarea

1 Inici de les obres

2 Replanteig

3 Moviment de terres

4 Esbrossada del terreny

5 Caixa de paviment

6 Fonaments

82 Reblert subbase

83 Fonaments

84 Sabates aïllades

295 Bigues de lligat

530 Estructura

531 Pòrtics

545 Altell

548 Corretges

551 Elements secundaris

552 Paviment i sistema envolupant

553 Solera

682 Coberta

683 Façana

684 Elements practicables

685 Divisòries vestidors

686 Instal∙lacions

687 Xarxa d'abastiment

688 Xarxa de sanejament

689 Dispositius sanitaris

690 Protecció contra incendis

691 Instal∙lació elèctrica i il∙luminació

692 Sòl lliure d'edificació

693 Jardineria

694 Límits de la parcel∙la

695 Seguretat i salut

696 Fi de les obres

697 Entrega de claus

Inici de les obres

Replanteig

Moviment de terres

Esbrossada del terreny

Caixa de paviment

Fonaments

Reblert subbase

Fonaments

Sabates aïllades

Bigues de lligat

Estructura

Pòrtics

Altell

Corretges

Elements secundaris

Paviment i sistema envolupant

Solera

Coberta

Façana

Elements practicables

Divisòries vestidors

Instal∙lacions

Xarxa d'abastiment

Xarxa de sanejament

Dispositius sanitaris

Protecció contra incendis

Instal∙lació elèctrica i il∙luminac

Sòl lliure d'edificació

Jardineria

Límits de la parcel∙la

Seguretat i salut

Fi de les obres

Entrega de claus

L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D
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PROCÉS CONSTRUCTIU 
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1. MOVIMENT DE TERRES 

Les operacions compreses dintre d’aquest capítol són totes aquelles relacionades amb 
l’actuació al terreny natural present a la parcel·la (esbrossada, excavació, reblert de terres, 
etc.). 

Les obres s’iniciaran amb una esbrossada general sobre tota la finca, amb la que es 
deixarà el terreny completament pla, a cota de carrer i a punt per començar a treballar. 
Després de col·locar les instal·lacions auxiliars (mòduls prefabricats d’oficina i vestidors, 
connexions de serveis, etc.) s’excavarà la caixa de paviment que haurà de servir per allotjar el 
paviment de la nau i la zona de circulació de vehicles. 

A continuació, s’excavaran els pous que contindran les sabates, començant per la part 
posterior de la parcel·la i avançant cap al front de vial. A mesura que es vagin formigonant les 
sabates (veure apartat 2) s’anirà reomplint de terra aquella zona que quedi lliure. A la vegada, 
es procedirà a l’excavació de les bigues de lligat que han d’unir les sabates entre si. Un cop 
formigonades les bigues de lligat, tal com passava amb les sabates, es reomplirà la zona buida. 
Per últim, s’excavarà el pou general de l’edificació. 

Finalment, quan s’hagin acabat els fonaments (apartat 2) i els pilars estiguin col·locats 
al seu lloc (veure apartat 3) s’estendrà una capa de material tot-u a la caixa de paviment que 
servirà com a capa de base per al paviment. 

 

2. FONAMENTS 

En aquest capítol s’inclouen totes les activitats que han de donar lloc a la construcció 
dels fonaments de la nau: sabates i bigues de lligat. 

L’etapa dels fonaments començarà estenent una capa de formigó de neteja al fons dels 
pous de fonamentació, un cop aquests estiguin acabats. A continuació, es procedirà a muntar 
l’armat de la sabata, tenint especial cura a l’hora de deixar la correcta armadura en espera per 
unir-hi, posteriorment, les bigues de lligat. Tot seguit, els encofradors posaran a lloc el motlle 
que ha de donar forma a les sabates i s’abocarà el formigó. Finalment, i després d’haver dut a 
terme un bon curat del formigó, es procedirà a desencofrar la sabata. 

Els treballs per a les bigues de lligat seguiran els mateixos passos i control que les 
sabates. 

 

3. ESTRUCTURA 

Els treballs corresponents a la construcció de l’estructura de la nau són els que es 
descriuen al present capítol. Es tracta del capítol més voluminós, tant pel que fa a volum de 
feina com a pressupost. 
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S’inicia la construcció de l’estructura amb la instal·lació de les plaques d’ancoratge 
sobre les sabates ja acabades. Tot seguit, i amb l’ajuda de l’autogrua, es procedirà a col·locar 
els pilars d’acer al seu lloc. Serà de gran importància verificar la seva correcta posició amb el 
treball de topografia. A continuació, es situaran les bigues, que no es cargolaran totalment als 
pilars fins que no s’hagi verificat que la posició del pòrtic en el seu conjunt sigui la que 
indiquen els plànols. 

L’altell es muntarà immediatament després d’acabar els pòrtics 12 i 13 (els primers a 
executar-se, ja que es troben a la part posterior de la parcel·la). Quan s’hagin situat les bigues 
al seu lloc, es procedirà a col·locar el forjat prefabricat i a connectar-lo amb aquestes. Les 
escales que permetran comunicar l’altell amb la planta baixa no es posaran fins que s’hagi 
instal·lat el paviment (veure apartat 4). 

Per acabar l’estructura, s’hauran de muntar les corretges de coberta i de façana que 
permetran que els tancaments puguin transmetre les càrregues als pòrtics. Amb la intenció de 
facilitar l’execució del paviment, es començarà col·locant les corretges de coberta i s’acabarà 
amb les de façana. 

 

4. PAVIMENT I SISTEMA ENVOLUPANT 

En aquest capítol s’engloben totes aquelles activitats necessàries per aconseguir un 
bon aïllament de l’edificació respecte a l’exterior. 

La construcció del paviment s’iniciarà desprès de l’estesa de la capa de reblert tot-u 
que li servirà de base. La seva construcció es farà a través de petites lloses de 12 x 12 m que 
s’encofraran les unes contra les altres, aconseguint així juntes de construcció o juntes 
formades. En aquestes operacions s’haurà de tenir especial cura a l’entorn dels pilars on es 
posaran materials que permetin la contracció / dilatació del paviment, que permetran 
independitzar el paviment de l’estructura i amb assegurar la correcta distribució de les fibres al 
formigó. 

El muntatge de la coberta i la façana es farà a mesura que avanci la col·locació de les 
corretges. Per aquest motiu, es procedirà primer al muntatge de la coberta per acabar amb el 
de la façana. Posteriorment, s’instal·laran els diferents elements practicables que figuren al 
projecte (finestres, portes, etc.). 

Aquesta fase constructiva finalitzarà amb l’aixecament de les divisòries internes, que 
han de permetre disposar d’un espai de vestidors a l’interior de la nau, i els revestiments de les 
mateixes. 

 

5. INSTAL·LACIONS 

Per fer habitable l’edificació i assegurar un correcte funcionament de la mateixa són 
necessàries diverses instal·lacions (electricitat, aigua, etc.). En aquest capítol es recullen totes 
aquestes instal·lacions. 
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5.1 Xarxa d’abastiment 

El muntatge de la xarxa d’abastiment començarà just després de l’excavació de la caixa 
de paviment de la parcel·la. Serà en aquest moment quan es comenci a desplegar la xarxa de 
canonades. 

La instal·lació dels instruments que han de fer funcionar la xarxa (comptador, grup de 
pressió, etc.) es farà quan s’hagi acabat la construcció del paviment. 

 
5.2 Xarxa de sanejament 

El muntatge de la xarxa de sanejament de la planta baixa es farà en paral·lel a la 
d’abastiment, després de l’excavació de la caixa. Durant aquesta etapa es construiran, també, 
el pou general de l’edificació. 

La part aèria de la xarxa de sanejament es farà quan la façana i la coberta estiguin 
completades. Aquesta xarxa aèria compren els canalons i les baixants. Al mateix temps, es 
faran les connexions amb els dispositius sanitaris (veure apartat 5.3). 

 
5.3 Dispositius sanitaris 

Els dispositius sanitaris (vàters, dutxes, etc.) es concentraran a la zona dels vestidors. 
La seva instal·lació es produirà quan hagin acabat els treballs corresponents a l’aixecament de 
les parets divisòries. 

 
5.4 Protecció contra incendis 

Les instal·lacions de PCI (BIEs, extintors, etc.) s’instal·laran un cop finalitzada la fase de 
construcció del sistema envolupant. 

 
5.5 Instal·lació elèctrica i il·luminació 

El muntatge de la instal·lació elèctrica es farà en dues fases: cablejat i dispositius. 

La fase de cablejat es farà en paral·lel a la col·locació de la façana ja que serà a través 
d’aquesta per on circularan els circuits interns. 

La fase d’instal·lació de dispositius es farà un cop els sistema envolupant estigui 
finalitzat. 

 

6. SÒL LLIURE D’EDIFICACIÓ 

Les operacions compreses dintre d’aquest capítol són totes aquelles destinades al 
tractament del sòl lliure d’edificació, fonamentalment jardineria. 
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Les operacions de jardineria es podran anar fent des de gairebé l’inici de l’obra, quan 
s’estendrà la capa de grava de riu, i acabaran al final de l’obra, amb la plantació dels arbres i 
plantes a mesura que es vagi alliberant l’espai destinat a l’aplec de material. 

Les operacions de condicionament de la parcel·la com la pintura (per a l’estacionament 
de vehicles) i els tancaments exteriors es duran a terme quan s’hagi acabat la construcció del 
paviment. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,77h Oficial 1aA0121000

 €23,77h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,77h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,77h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €24,16h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,77h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €24,20h Oficial 1a fusterA012A000

 €23,77h Oficial 1a pintorA012D000

 €24,15h Oficial 1a manyàA012F000

 €24,57h Oficial 1a lampistaA012J000

 €24,57h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,77h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €25,63h Oficial 1a jardinerA012P000

 €24,01h Oficial 2a jardinerA012P200

 €21,10h Ajudant paletaA0132000

 €21,10h Ajudant encofradorA0133000

 €21,10h Ajudant ferrallistaA0134000

 €21,18h Ajudant soldadorA0135000

 €21,10h Ajudant col·locadorA0137000

 €21,26h Ajudant fusterA013A000

 €21,10h Ajudant pintorA013D000

 €21,18h Ajudant manyàA013F000

 €21,07h Ajudant lampistaA013J000

 €21,10h Ajudant muntadorA013M000

 €22,75h Ajudant jardinerA013P000

 €19,87h ManobreA0140000

 €20,56h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €82,41h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,80h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €32,30h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €43,58h Camió grua de 3 tC1503300

 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €1,73h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelC1704100

 €29,06h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualC1B02B00

 €5,33h Remolinador mecànicC2003000

 €4,90h Regle vibratoriC2005000

 €15,46h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaC200K000

 €3,12h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200P000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,19m3 AiguaB0111000

 €18,77t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €43,27t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mmB0315600

 €18,90m3 Tot-u artificialB0372000

 €0,10kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200

 €0,30kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €60,41m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €58,87m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €66,75m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065960C

 €58,22m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C

 €106,67m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades
als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E

B06QE76A

 €35,64t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €41,93t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en
sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN 998-2 , amb
additiu retenidor d'aigua

B07101T1

 €32,61t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €0,31kg  Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004B0711012

 €5,14kg Adhesiu de poliuretàB0905000

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,15cu Clau d'acerB0A31000

 €0,15u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €3,96u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A63H00

 €36,31m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca
amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior
micronervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de
les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes

B0C5G228
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,28m2 Placa de polièster reforçat d'1,5 mm de gruix, de color, de
perfil de grecat, de llargària més de 3,05 m

B0C62560

 €11,01m2  Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix B0CHLB0B

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €1,21m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €1,12m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosB0D81480

 €0,22m FleixB0DZ4000

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

 €0,33u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

B0DZP400

 €3,36u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat,
categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x150 mm i
densitat 500 kg/m3, per a revestir

B0E816F1

 €0,32u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares
vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F11252

 €0,20u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €15,80m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

B0FH3182

 €0,84kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z5011

 €1,01kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

B44Z5015

 €1,82kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat

B44Z5026

 €1,19kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

B44Z5A2A

 €30,64m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a
120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de
22,0 a 32,9 kNm per m d'amplària de moment flector últim

B4LV01H5
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,75m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm,
com a màxim, amb la superfície superior acabada amb
corindó

B4PQU001

 €0,42u Ganxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma, per a
cobertes de plaques conformades plàstiques amb corretges
d'alçària 16 a 20 cm

B53ZTQ03

 €0,15u Suport d'onda d'acer galvanitzat,per a cobertes de plaques
conformades plàstiques de mida petita

B53ZXQ0B

 €5,70m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 200 mm

B5ZH1D80

 €5,00u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 200
mm

B5ZHBD80

 €0,26u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i
goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJLPT

 €6,16m2 Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de
vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie

B7761252

 €0,17m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mmB7J20140

 €14,92dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €14,26dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

B7J50090

 €28,52m2 Lamel·les per a cel ras d'alumini, per a muntatge horitzontal,
amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm
d'amplària, 19 mm d'alçària, per a muntar sense separació,
amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard, amb la
superfície llisa

B84A5D0L

 €3,90m2 Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per
perfils transversals d'acer galvanitzat en forma d'omega amb
troquel per fixació clipada, sense reforç, separats <= 1,5 m,
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada,
separades <= 1,2 m

B84Z8H10

 €9,64kg Pintura intumescentB89ZT000

 €9,57kg Imprimació per a pintura intumescentB8ZAG000

 €14,75m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 10x25 cm

B96114G0

 €14,50m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús
interior industrial

B9C11433

 €0,86kg Beurada de colorB9CZ2000

 €38,16m2 Llosetes de cautxú reciclat per a parcs infantils de 100x50
cm de superfície i 20 mm de gruix, color marró, ref. 2403 de
la sèrie Cautxú reciclat de DEGOM

B9P99211

 €158,76u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
pany de cop, acabat esmaltat

BABG9762
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €213,48u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit
d'obra de 300x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i
bastiment, registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada

BABG977F

 €348,41u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit
d'obra de 700x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i
bastiment, registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada

BABG977H

 €123,07m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF28634

 €136,04m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

BAFA1304

 €152,42m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu
mitjà 

BAFA3404

 €49,61u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAQD3266

 €49,37m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de
planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany

BARB1101

 €705,05u Automatisme per a porta corredera, amb motor de pinyó i
cremallera per a una fulla de 600 kg de pes i 4m d'amplària
màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i
maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de
radio,incloent p.p. de cremallera d'arrossegament.

BAWCU020

 €18,83u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una
fulla batent

BAZGC160

 €15,14u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

BAZGC360

 €108,15m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i plafó de 100 a
120 cm d'alçària

BB131EC1

 €10,26m Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargolsBB145000

 €5,75kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióBBA12000

 €2,63m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de llargària
3 m, per a encolar

BD13267B
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 €1,19u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmBD1Z2200

 €16,33u Bonera sifònica de PVC rígid de 100x100 mm de costat amb
sortida horitzontal de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana
acer inoxidable AISI 304

BD515D4N

 €3,40m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 40 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR008

 €3,50m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 50 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR009

 €3,75m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 75 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR010

 €4,00m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 100 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR011

 €4,30m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR110

 €4,90m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR210

 €6,72m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR310

 €10,26m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR410

 €16,24m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR510

 €25,24m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

BD7FR610

 €65,89m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada

BDD1A090

 €525,00u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre
segons UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per a un
cabal de 2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada
i sortida de 110 mm de diàmetre

BDE41843
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 €0,75u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmBDW3B200

 €1,19u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mmBDW3B300

 €2,84u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mmBDW3B600

 €4,15u Accessori genèric per a tub de PVC de D=100 mmBDW3B650

 €5,56u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmBDW3B700

 €7,77u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmBDW3B800

 €17,11u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmBDW3B900

 €29,92u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mmBDW3BA00

 €54,03u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mmBDW3BB00

 €135,66u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mmBDW3BC00

 €0,01u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmBDY3B200

 €0,02u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mmBDY3B300

 €0,04u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mmBDY3B600

 €0,07u Element de muntatge per a tub de PVC de D=100 mmBDY3B650

 €0,08u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmBDY3B700

 €0,12u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmBDY3B800

 €0,26u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmBDY3B900

 €0,45u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mmBDY3BA00

 €0,81u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mmBDY3BB00

 €2,03u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mmBDY3BC00

 €0,23m Tub de PVC de 15 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA13640

 €0,34m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA14640

 €0,41m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA15540

 €0,59m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA16540

 €0,56m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA17440
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 €1,24m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA18540

 €1,85m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA1A440

 €0,50u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1340

 €0,52u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1440

 €0,68u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1540

 €1,01u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1640

 €1,56u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1740

 €2,24u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1840

 €6,61u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1A40

 €0,03u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 15 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1340

 €0,04u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 20 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1440

 €0,05u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 20 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1540

 €0,08u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1640

 €0,10u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1740

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1840

 €0,34u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1A40

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB2305

 €22,29u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de
700x700 mm, de color suau, preu mitjà, per a encastar

BJ12K72C
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 €107,61u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

BJ13B71Q

 €116,49u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu mitjà

BJ14BC1Q

 €7,80kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

BJ1ZS000

 €13,94u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de
llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada de 3/4´´ i
entrada roscada d'1/2´´

BJ2Z1111

 €15,27u Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de
diàmetre nominal 25 mm, amb pom i allargador

BJ2ZBP92

 €607,97u Escalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència,
vertical

BJA2G3D0

 €7.567,27u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, per a connectar a la
bateria o al ramal

BJM1140B

 €0,80m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 50 cm

BJS51650

 €0,39u Degoter autocompensant i antidrenantBJS5C100

 €46,65u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de
2 estacions

BJSA4220

 €35,99u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió
màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

BJSB2220

 €3,34u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula
d'1´´

BJSWE100

 €7,31u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

BM141102

 €551,78u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm
de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada

BM212110

 €115,34u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45,
formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc
d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 15 m i llança ) , per a
col·locar superficialment

BM23BBAA

 €3,97u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu
fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74
°C, d'1/2´´ de diàmetre

BM242A20

 €21,26u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb
pressió incorporada, pintat

BM312111
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 €0,28u Part proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

BMY14000

 €1,83u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €0,61u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

BMY23000

 €1,52u Part proporcional d'elements especials per a
detectors-extintors automàtics

BMY24000

 €0,30u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €3.744,44u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 600 l i 6 bar de
pressió, amb una capacitat d'impulsió de 40 m, com a
màxim, amb un cabal de 16 m3/h, com a màxim, amb 2
bombes

BNX256C0

 €335,14m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports
amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa
metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs
frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment
als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42
mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als
perfils, amb acabat lacat 335,14 (ON) 

BQN2U001

 €40,72m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel

BR341110

 €74,31t Grava de riu, de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3

BR3P5301

 €124,80u Acacia saligna (A. cyanophylla) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 54 cm segons fórmules NTJ

BR41162C

 €211,20u Citrus limon de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de
50 l

BR42763B

 €211,20u Citrus sinensis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor
de 50 l

BR427D3B

 €0,56u Calendula officinalis en test 11 cmBR4AN8A1

 €1,22u Felicia amelloides en contenidor d'1 lBR4D8211

 €1,11u Pelargonium peltatum 'Hiedra' en test 11 cmBR4FYLD1
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 €76,28m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0701461 Rend.: 1,000

 €79,33m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

 €90,65m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

 €0,89kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000
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 €2,05m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

E22113C2 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,95000/R 50,000000,039C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 1,95000 1,95000

COST DIRECTE 1,95000

0,097505,00%DESPESES INDIRECTES

2,04750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,89m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

E221C472 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,70845/R 82,410000,045C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,70845 3,70845

COST DIRECTE 3,70845

0,185425,00%DESPESES INDIRECTES

3,89387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,51m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

E222142A Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,15000/R 50,000000,143C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 7,15000 7,15000

COST DIRECTE 7,15000

0,357505,00%DESPESES INDIRECTES

7,50750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,22m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95%
del PN

E2251772 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19870/R 19,870000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19870 0,19870
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Maquinària:

2,49922/R 86,180000,029C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

2,26980/R 50,440000,045C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 4,76902 4,76902

0,002981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,97070

0,248545,00%DESPESES INDIRECTES

5,21924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,62m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

E2252772 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39740/R 19,870000,020A0140000 =xManobreh

9,25200/R 20,560000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,64940 9,64940
Maquinària:

1,12034/R 86,180000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

3,96000/R 8,800000,450C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 5,08034 5,08034

0,144741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,87448

0,743725,00%DESPESES INDIRECTES

15,61821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,41m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

E31522G3 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,74280/R 19,870000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,74280 8,74280
Materials:

73,4250066,750001,100B065960C =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 73,42500 73,42500

0,131141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,29894

4,114955,00%DESPESES INDIRECTES

86,41389COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,27kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E31B3000 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14262/R 23,770000,006A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,16880/R 21,100000,008A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,31142 0,31142
Materials:

0,005561,090000,0051B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,890000,890001,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,89556 0,89556

0,004671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,21165

0,060585,00%DESPESES INDIRECTES

1,27223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,67m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

E31D1100 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13100/R 23,770000,300A0123000 =xOficial 1a encofradorh

8,44000/R 21,100000,400A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 15,57100 15,57100
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau d'acercu

0,839920,420001,9998B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,23297211,790000,0011B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,232001,120001,100B0D81480 =xPlafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usosm2

0,044000,220000,200B0DZ4000 =xFleixm

0,131502,630000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

0,330000,330001,000B0DZP400 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

u

Subtotal... 2,92620 2,92620

0,233571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,73076

0,936545,00%DESPESES INDIRECTES

19,66730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,50m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

E3Z112P1 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,78275/R 23,770000,075A0122000 =xOficial 1a paletah

2,98050/R 19,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,76325 4,76325
Materials:

6,1131058,220000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 6,11310 6,11310

0,071451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,94780

0,547395,00%DESPESES INDIRECTES

11,49519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,69kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols

E441511D Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28992/R 24,160000,012A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,25416/R 21,180000,012A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,54408 0,54408
Maquinària:

0,03744/R 3,120000,012C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,03744 0,03744
Materials:

1,010001,010001,000B44Z5015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,01000 1,01000

0,013602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,60512

0,080265,00%DESPESES INDIRECTES

1,68538COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,65kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

E442501C Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29484/R 24,570000,012A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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0,25320/R 21,100000,012A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,54804 0,54804
Materials:

1,010001,010001,000B44Z5015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,01000 1,01000

0,013702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,57174

0,078595,00%DESPESES INDIRECTES

1,65033COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,65kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols 

E443511D Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33824/R 24,160000,014A0125000 =xOficial 1a soldadorh

0,16944/R 21,180000,008A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 0,50768 0,50768
Maquinària:

0,04368/R 3,120000,014C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,04368 0,04368
Materials:

1,010001,010001,000B44Z5015 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,01000 1,01000

0,012692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,57405

0,078705,00%DESPESES INDIRECTES

1,65275COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,99kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

E44B5113 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68796/R 24,570000,028A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,33760/R 21,100000,016A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 1,02556 1,02556
Materials:

0,840000,840001,000B44Z5011 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 0,84000 0,84000

0,025642,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,89120

0,094565,00%DESPESES INDIRECTES

1,98576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,83kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per
a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

E44Z5A25 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20800/R 24,160000,050A0125000 =xOficial 1a soldadorh

1,05900/R 21,180000,050A0135000 =xAjudant soldadorh

Subtotal... 2,26700 2,26700
Maquinària:

0,15600/R 3,120000,050C200P000 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

Subtotal... 0,15600 0,15600
Materials:

1,190001,190001,000B44Z5A2A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

kg

Subtotal... 1,19000 1,19000

0,034011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,64701

0,182355,00%DESPESES INDIRECTES

3,82936COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,37m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb
tauler de fusta de pi

E4DCJD00 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50800/R 23,770000,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh

8,44000/R 21,100000,400A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 17,94800 17,94800
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Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau d'acercu

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

1,331001,210001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,105202,630000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 1,95441 1,95441

0,448702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,35111

1,017565,00%DESPESES INDIRECTES

21,36867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,86m2 Sostre de 12+0 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de
12 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 22,0 a 32,9 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

E4LV10H3 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56550/R 23,770000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,98050/R 19,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,54600 6,54600
Maquinària:

7,34700/R 48,980000,150C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 7,34700 7,34700
Materials:

30,6400030,640001,000B4LV01H5 =xLlosa alveolar de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a
120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de
22,0 a 32,9 kNm per m d'amplària de moment flector últim

m2

Subtotal... 30,64000 30,64000

0,098191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,63119

2,231565,00%DESPESES INDIRECTES

46,86275COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,91m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm,
com a màxim, amb la superfície superior acabada amb
corindó

E4PQU001 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50800/R 23,770000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

7,94800/R 19,870000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,45600 17,45600
Maquinària:

24,49000/R 48,980000,500C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
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Subtotal... 24,49000 24,49000
Materials:

36,7500036,750001,000B4PQU001 =xLlosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm,
com a màxim, amb la superfície superior acabada amb
corindó

m

Subtotal... 36,75000 36,75000

0,261841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,95784

3,947895,00%DESPESES INDIRECTES

82,90573COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,04m2 Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de
polièster reforçat d'1,5 mm de gruix, de color, de perfil de
grecat, de llargària més de 3,05 m, ancorades sobre
corretges d'alçària 16 a 20 cm

E5342564 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,27518/R 24,570000,174A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,21207/R 19,870000,061A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,48725 5,48725
Materials:

19,1940018,280001,050B0C62560 =xPlaca de polièster reforçat d'1,5 mm de gruix, de color, de
perfil de grecat, de llargària més de 3,05 m

m2

0,688800,420001,640B53ZTQ03 =xGanxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma, per a
cobertes de plaques conformades plàstiques amb corretges
d'alçària 16 a 20 cm

u

0,246000,150001,640B53ZXQ0B =xSuport d'onda d'acer galvanitzat,per a cobertes de plaques
conformades plàstiques de mida petita

u

Subtotal... 20,12880 20,12880

0,137182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,75323

1,287665,00%DESPESES INDIRECTES

27,04089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,06m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 200 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

E5ZJ1D8P Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50800/R 23,770000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

3,97400/R 19,870000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,48200 13,48200
Materials:

7,407155,700001,2995B5ZH1D80 =xCanal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 200 mm

m
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10,000005,000002,000B5ZHBD80 =xGanxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 200

mm
u

1,144000,260004,400B5ZZJLPT =xVis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i
goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

Subtotal... 18,55115 18,55115

0,404463,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,43761

1,621885,00%DESPESES INDIRECTES

34,05949COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,89m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

E612BR1V Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26200/R 23,770000,600A0122000 =xOficial 1a paletah

5,96100/R 19,870000,300A0140000 =xManobreh

3,08400/R 20,560000,150A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 23,30700 23,30700
Maquinària:

0,25950/R 1,730000,150C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelh

Subtotal... 0,25950 0,25950
Materials:

0,016181,190000,0136B0111000 =xAiguam3

1,8750832,610000,0575B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

6,240000,2000031,200B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 8,13126 8,13126

0,582682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,28043

1,614025,00%DESPESES INDIRECTES

33,89446COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,34m2 Paret per a tancament de gruix 15 cm amb bloc de formigó
cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I,
segons UNE-EN 771-4, de 625x250x150 mm i densitat 500
kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de
paleta (T) segons UNE-EN 998-2

E61BC311 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84410/R 23,770000,330A0122000 =xOficial 1a paletah

3,27855/R 19,870000,165A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 11,12265 11,12265
Materials:

0,1090241,930000,0026B07101T1 =xMorter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en
sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN 998-2 , amb
additiu retenidor d'aigua

t

22,149123,360006,592B0E816F1 =xBloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat,
categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x150 mm i
densitat 500 kg/m3, per a revestir

u

Subtotal... 22,25814 22,25814

0,278072,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,65886

1,682945,00%DESPESES INDIRECTES

35,34180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,24m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i
aïllament de llana de roca amb un gruix total de 80 mm, amb
la cara exterior micronervada color estàndard, diferent del
blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes, col·locat en posició vertical

E635G228 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91400/R 24,570000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,22000/R 21,100000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,13400 9,13400
Materials:

0,450000,150003,000B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

38,1255036,310001,050B0C5G228 =xPlaca amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca
amb un gruix total de 80 mm, amb la cara exterior
micronervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les
planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, per a façanes

m2

Subtotal... 38,57550 38,57550

0,137011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,84651

2,392335,00%DESPESES INDIRECTES

50,23884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,96m2 Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm
de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir

E7761252 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80320/R 23,770000,160A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

6,75200/R 21,100000,320A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 10,55520 10,55520
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Maquinària:

2,47360/R 15,460000,160C200K000 =xSoldadora automàtica d'extrusió autopropulsadah

Subtotal... 2,47360 2,47360
Materials:

6,776006,160001,100B7761252 =xLàmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de
vel de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie

m2

Subtotal... 6,77600 6,77600

0,158331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,96313

0,998165,00%DESPESES INDIRECTES

20,96128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,69m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació
per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

E7D69TK0 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,30290/R 23,770000,770A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,58250/R 21,100000,075A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 19,88540 19,88540
Materials:

20,750109,640002,1525B89ZT000 =xPintura intumescentkg

1,627869,570000,1701B8ZAG000 =xImprimació per a pintura intumescentkg

Subtotal... 22,37796 22,37796

0,298281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,56164

2,128085,00%DESPESES INDIRECTES

44,68972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,72m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de
diàmetre 10 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

E7J21141 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

Subtotal... 2,37700 2,37700
Materials:

0,178500,170001,050B7J20140 =xCordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mmm

Subtotal... 0,17850 0,17850

0,035661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,59116

0,129565,00%DESPESES INDIRECTES
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2,72071COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,42m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
remolinat i lliscat amb guix C6

E81121D6 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26200/R 23,770000,600A0122000 =xOficial 1a paletah

5,96100/R 19,870000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,22300 20,22300
Materials:

0,199500,100001,995B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

1,3724179,330000,0173D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,57191 1,57191

0,505582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,30048

1,115025,00%DESPESES INDIRECTES

23,41551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,82m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

E8251223 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,13100/R 23,770000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,11800 9,11800
Materials:

0,153000,300000,510B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

1,519870,310004,9028B0711012 =x Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004kg

17,3800015,800001,100B0FH3182 =xRajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 19,05287 19,05287

0,227952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,39882

1,419945,00%DESPESES INDIRECTES
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29,81876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,82m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb
pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, amb
acabat de la cara vista lacat de color estàndard, amb la
superfície llisa, muntades en posició horitzontal, sense
separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils
omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat,
sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m,
fixades mecànicament al sostre

E84A5D0L Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,42260/R 24,570000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,79800/R 21,100000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,22060 8,22060
Materials:

29,3756028,520001,030B84A5D0L =xLamel·les per a cel ras d'alumini, per a muntatge horitzontal,
amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm
d'amplària, 19 mm d'alçària, per a muntar sense separació,
amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard, amb la
superfície llisa

m2

4,017003,900001,030B84Z8H10 =xEstructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per
perfils transversals d'acer galvanitzat en forma d'omega amb
troquel per fixació clipada, sense reforç, separats <= 1,5 m,
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada,
separades <= 1,2 m

m2

Subtotal... 33,39260 33,39260

0,123311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,73651

2,086835,00%DESPESES INDIRECTES

43,82333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,45m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

E921201F Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19220/R 19,870000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,19220 1,19220
Maquinària:

1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,98600/R 66,200000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,04425 5,04425
Materials:

0,059501,190000,050B0111000 =xAiguam3

21,7350018,900001,150B0372000 =xTot-u artificialm3
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Subtotal... 21,79450 21,79450

0,017881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,04883

1,402445,00%DESPESES INDIRECTES

29,45127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,77m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu
mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior
industrial

E9C1143C Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,99170/R 23,770000,210A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,21550/R 21,100000,105A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,99350/R 19,870000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,20070 8,20070
Materials:

15,0800014,500001,040B9C11433 =xTerratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús
interior industrial

m2

1,380300,860001,605B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

1,6659379,330000,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 18,12623 18,12623

0,123011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,44994

1,322505,00%DESPESES INDIRECTES

27,77244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,23m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària
màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic

E9G3DC5A Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92205/R 23,770000,165A0122000 =xOficial 1a paletah

4,80854/R 19,870000,242A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,73059 8,73059
Maquinària:

0,26650/R 5,330000,050C2003000 =xRemolinador mecànich

0,11760/R 4,900000,024C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,38410 0,38410
Materials:
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22,40070106,670000,210B06QE76A =xFormigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i
entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E

m3

Subtotal... 22,40070 22,40070

0,130961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,64635

1,582325,00%DESPESES INDIRECTES

33,22867COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,09u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

EABG9A62 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,03750/R 24,150000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 6,03750 6,03750
Materials:

158,76000158,760001,000BABG9762 =xPorta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment,
pany de cop, acabat esmaltat

u

15,1400015,140001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 173,90000 173,90000

0,150942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,08844

9,004425,00%DESPESES INDIRECTES

189,09286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €247,85u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit
d'obra de 300x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i
bastiment, registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada

EABG9A7F Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,24500/R 24,150000,300A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 7,24500 7,24500
Materials:

213,48000213,480001,000BABG977F =xPorta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit
d'obra de 300x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i
bastiment, registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada

u

15,1400015,140001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u
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Subtotal... 228,62000 228,62000

0,181132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 236,04612

11,802315,00%DESPESES INDIRECTES

247,84843COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €393,42u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit
d'obra de 700x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i
bastiment, registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada

EABG9A7H Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,86750/R 24,150000,450A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 10,86750 10,86750
Materials:

348,41000348,410001,000BABG977H =xPorta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit
d'obra de 700x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i
bastiment, registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat,
col·locada

u

15,1400015,140001,000BAZGC360 =xFerramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 363,55000 363,55000

0,271692,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 374,68919

18,734465,00%DESPESES INDIRECTES

393,42365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €406,49u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 240x120 cm, elaborada amb perfils
de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

EAF28934 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,65600/R 24,570000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,22000/R 21,100000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,87600 23,87600
Materials:

2,0888014,920000,140B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

6,1318014,260000,430B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3
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354,44160123,070002,880BAF28634 =xFinestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre

bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 362,66220 362,66220

0,596902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 387,13510

19,356755,00%DESPESES INDIRECTES

406,49185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €402,18u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 120x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

EAFA1404 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,37590/R 24,570000,870A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,69250/R 21,100000,175A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 25,06840 25,06840
Materials:

1,6412014,920000,110B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

4,7058014,260000,330B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

350,98320136,040002,580BAFA1304 =xPorta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

m2

Subtotal... 357,33020 357,33020

0,626712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 383,02531

19,151275,00%DESPESES INDIRECTES

402,17658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €653,76u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu
mitjà

EAFA3A04 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,37590/R 24,570000,870A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,69250/R 21,100000,175A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 25,06840 25,06840
Materials:
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1,7904014,920000,120B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
dm3

5,2762014,260000,370B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

dm3

589,86540152,420003,870BAFA3404 =xPorta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu
mitjà 

m2

Subtotal... 596,93200 596,93200

0,626712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 622,62711

31,131365,00%DESPESES INDIRECTES

653,75847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,00u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 60 cm
d'amplària i 210 cm alçària , de fusta de roure , per a
envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta,
col·locada

EAQD3266 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,69100/R 24,200000,855A012A000 =xOficial 1a fusterh

0,80788/R 21,260000,038A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 21,49888 21,49888
Materials:

49,6100049,610001,000BAQD3266 =xFulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

18,8300018,830001,000BAZGC160 =xFerramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una
fulla batent

u

Subtotal... 68,44000 68,44000

0,537472,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,47635

4,523825,00%DESPESES INDIRECTES

95,00017COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,42m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de
planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

EARB1101 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,26200/R 23,770000,600A0121000 =xOficial 1ah

11,92200/R 19,870000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,18400 26,18400
Materials:
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49,3700049,370001,000BARB1101 =xPorta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de

planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany

m2

0,3807390,650000,0042D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 49,75073 49,75073

0,654602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,58933

3,829475,00%DESPESES INDIRECTES

80,41880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €936,91u Automatisme per a porta corredera, amb motor de pinyó i
cremallera per a una fulla de 1200 kg de pes i 15m
d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre
de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
receptor de radio,incloent p.p. de cremallera
d'arrossegament, col·locat

EAWCU020 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

98,28000/R 24,570004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

84,40000/R 21,100004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 182,68000 182,68000
Materials:

705,05000705,050001,000BAWCU020 =xAutomatisme per a porta corredera, amb motor de pinyó i
cremallera per a una fulla de 600 kg de pes i 4m d'amplària
màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i
maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de
radio,incloent p.p. de cremallera d'arrossegament.

u

Subtotal... 705,05000 705,05000

4,567002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 892,29700

44,614855,00%DESPESES INDIRECTES

936,91185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,31m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i plafó, de 100 a
120 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques

EB131EC1 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,05650/R 24,570000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,85300/R 21,100000,230A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,90950 15,90950
Materials:

15,840003,960004,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u
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108,15000108,150001,000BB131EC1 =xBarana d'alumini anoditzat amb muntants i plafó de 100 a

120 cm d'alçària
m

Subtotal... 123,99000 123,99000

0,397742,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,29724

7,014865,00%DESPESES INDIRECTES

147,31210COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,65m Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat
cargolat

EB145001 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41500/R 24,150000,100A012F000 =xOficial 1a manyàh

2,11800/R 21,180000,100A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 4,53300 4,53300
Materials:

10,2600010,260001,000BB145000 =xPassamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargolsm

Subtotal... 10,26000 10,26000

0,113332,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,90633

0,745325,00%DESPESES INDIRECTES

15,65164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,02m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no
reflectora, amb màquina d'accionament manual

EBA31110 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,41790/R 23,770000,270A0121000 =xOficial 1ah

6,95450/R 19,870000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,37240 13,37240
Maquinària:

2,61540/R 29,060000,090C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh

Subtotal... 2,61540 2,61540
Materials:

2,873855,750000,4998BBA12000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg

Subtotal... 2,87385 2,87385

0,200591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,06224

0,953115,00%DESPESES INDIRECTES

20,01535COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,90m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

ED15E671 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,55720/R 23,770000,360A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,79800/R 21,100000,180A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 12,35520 12,35520
Materials:

3,682002,630001,400BD13267B =xTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de llargària
3 m, per a encolar

m

0,797301,190000,670BD1Z2200 =xBrida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmu

0,937202,840000,330BDW3B600 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=75 mmu

0,040000,040001,000BDY3B600 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=75 mmu

Subtotal... 5,45650 5,45650

0,185331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,99703

0,899855,00%DESPESES INDIRECTES

18,89688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,97u Bonera sifònica de PVC rígid de 100x100 mm de costat amb
sortida horitzontal de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana
acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta
classe M 5 ( 5 N/mm2 )

ED515D4N Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,88500/R 23,770000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

5,27500/R 21,100000,250A0132000 =xAjudant paletah

Subtotal... 17,16000 17,16000
Materials:

0,5096535,640000,0143B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

16,3300016,330001,000BD515D4N =xBonera sifònica de PVC rígid de 100x100 mm de costat amb
sortida horitzontal de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana
acer inoxidable AISI 304

u

Subtotal... 16,83965 16,83965

0,257401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,25705

1,712855,00%DESPESES INDIRECTES

35,96990COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €16,38m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 40 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FR008 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

2,37700/R 23,770000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,11000/R 21,100000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,85100 8,85100
Materials:

2,2805618,770000,1215B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

4,080003,400001,200BD7FR008 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 40 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

0,247500,750000,330BDW3B200 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=40 mmu

0,010000,010001,000BDY3B200 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=40 mmu

Subtotal... 6,61806 6,61806

0,132771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,60183

0,780095,00%DESPESES INDIRECTES

16,38192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,80m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 50 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FR009 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

2,37700/R 23,770000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,11000/R 21,100000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,85100 8,85100
Materials:

2,4081918,770000,1283B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

4,200003,500001,200BD7FR009 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 50 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

0,392701,190000,330BDW3B300 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=50 mmu

0,020000,020001,000BDY3B300 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=50 mmu

Subtotal... 7,02089 7,02089
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0,132771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,00466

0,800235,00%DESPESES INDIRECTES

16,80489COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,92m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FR010 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

2,37700/R 23,770000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,11000/R 21,100000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,85100 8,85100
Materials:

2,6034018,770000,1387B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

4,500003,750001,200BD7FR010 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 75 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

0,937202,840000,330BDW3B600 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=75 mmu

0,040000,040001,000BDY3B600 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=75 mmu

Subtotal... 8,08060 8,08060

0,132771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,06437

0,853225,00%DESPESES INDIRECTES

17,91758COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,31m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 100 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FR011 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

3,56550/R 23,770000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,16500/R 21,100000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,09450 11,09450
Materials:

2,7986118,770000,1491B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt
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4,800004,000001,200BD7FR011 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense

pressió, de DN 100 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

1,369504,150000,330BDW3B650 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=100 mmu

0,070000,070001,000BDY3B650 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=100 mmu

Subtotal... 9,03811 9,03811

0,166421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,29903

1,014955,00%DESPESES INDIRECTES

21,31398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,21m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FR111 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

3,56550/R 23,770000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,16500/R 21,100000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,09450 11,09450
Materials:

2,8192518,770000,1502B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

5,160004,300001,200BD7FR110 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

1,834805,560000,330BDW3B700 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmu

0,080000,080001,000BDY3B700 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmu

Subtotal... 9,89405 9,89405

0,166421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,15497

1,057755,00%DESPESES INDIRECTES

22,21272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,88m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FR211 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

3,56550/R 23,770000,150A0127000 =xOficial 1a col·locadorh
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3,16500/R 21,100000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,09450 11,09450
Materials:

2,9168618,770000,1554B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

5,880004,900001,200BD7FR210 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

2,564107,770000,330BDW3B800 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=125 mmu

0,120000,120001,000BDY3B800 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=125 mmu

Subtotal... 11,48096 11,48096

0,166421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,74188

1,137095,00%DESPESES INDIRECTES

23,87897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,26m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FR311 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

4,75400/R 23,770000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,22000/R 21,100000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,33800 13,33800
Materials:

3,2115518,770000,1711B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

8,064006,720001,200BD7FR310 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

5,6463017,110000,330BDW3B900 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mmu

0,260000,260001,000BDY3B900 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mmu

Subtotal... 17,18185 17,18185

0,200071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,71992

1,536005,00%DESPESES INDIRECTES

32,25592COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €41,56m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FR411 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

4,75400/R 23,770000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,22000/R 21,100000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,33800 13,33800
Materials:

3,4086318,770000,1816B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

12,3120010,260001,200BD7FR410 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

9,8736029,920000,330BDW3BA00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=200 mmu

0,450000,450001,000BDY3BA00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=200 mmu

Subtotal... 26,04423 26,04423

0,200071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,58230

1,979125,00%DESPESES INDIRECTES

41,56141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,08m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FR511 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

4,75400/R 23,770000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,22000/R 21,100000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

1,98700/R 19,870000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,33800 13,33800
Materials:

3,6470118,770000,1943B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

19,4880016,240001,200BD7FR510 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

17,8299054,030000,330BDW3BB00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=250 mmu

0,810000,810001,000BDY3BB00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=250 mmu

Subtotal... 41,77491 41,77491
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0,200071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,31298

2,765655,00%DESPESES INDIRECTES

58,07863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,42m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

ED7FR611 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56550/R 23,770000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

7,13100/R 23,770000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

6,33000/R 21,100000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

2,98050/R 19,870000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,00700 20,00700
Materials:

3,9623518,770000,2111B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

30,2880025,240001,200BD7FR610 =xTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica
amb anella elastomèrica

m

44,76780135,660000,330BDW3BC00 =xAccessori genèric per a tub de PVC de D=315 mmu

2,030002,030001,000BDY3BC00 =xElement de muntatge per a tub de PVC de D=315 mmu

Subtotal... 81,04815 81,04815

0,300111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,35525

5,067765,00%DESPESES INDIRECTES

106,42302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,87u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de
planta D=100 cm

EDB17670 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,65560/R 23,770000,280A0122000 =xOficial 1a paletah

5,56360/R 19,870000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,21920 12,21920
Materials:

20,8052060,410000,3444B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 20,80520 20,80520
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0,183291,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,20769

1,660385,00%DESPESES INDIRECTES

34,86807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,19m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment
1:6

EDD1A094 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,69650/R 23,770000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

8,94150/R 19,870000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,63800 19,63800
Maquinària:

6,75000/R 50,000000,135C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 6,75000 6,75000
Materials:

69,1845065,890001,050BDD1A090 =xPeça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada

m

0,5077179,330000,0064D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 69,69221 69,69221

0,294571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,37478

4,818745,00%DESPESES INDIRECTES

101,19352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €599,92u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre
segons UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per a un
cabal de 2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada
i sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat

EDE41843 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,57000/R 24,570001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

21,10000/R 21,100001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 45,67000 45,67000
Materials:

525,00000525,000001,000BDE41843 =xSeparador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre
segons UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per a un
cabal de 2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada
i sortida de 110 mm de diàmetre

u

Subtotal... 525,00000 525,00000
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0,685051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 571,35505

28,567755,00%DESPESES INDIRECTES

599,92280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,22m Tub de PVC de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de 20
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

EFA13645 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93120/R 24,570000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,37600/R 21,100000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,30720 7,30720
Materials:

0,234600,230001,020BFA13640 =xTub de PVC de 15 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

0,150000,500000,300BFWA1340 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,030000,030001,000BFYA1340 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 15 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 0,41460 0,41460

0,109611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,83141

0,391575,00%DESPESES INDIRECTES

8,22298COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,36m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

EFA14645 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93120/R 24,570000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,37600/R 21,100000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,30720 7,30720
Materials:

0,346800,340001,020BFA14640 =xTub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

0,156000,520000,300BFWA1440 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,040000,040001,000BFYA1440 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 20 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u
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Subtotal... 0,54280 0,54280

0,109611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,95961

0,397985,00%DESPESES INDIRECTES

8,35759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,49m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

EFA15545 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93120/R 24,570000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,37600/R 21,100000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,30720 7,30720
Materials:

0,418200,410001,020BFA15540 =xTub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

0,204000,680000,300BFWA1540 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,050000,050001,000BFYA1540 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 20 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 0,67220 0,67220

0,109611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,08901

0,404455,00%DESPESES INDIRECTES

8,49346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,31m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

EFA16545 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17690/R 24,570000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,58700/R 21,100000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,76390 7,76390
Materials:

0,601800,590001,020BFA16540 =xTub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

0,303001,010000,300BFWA1640 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u
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0,080000,080001,000BFYA1640 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de

PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 0,98480 0,98480

0,116461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,86516

0,443265,00%DESPESES INDIRECTES

9,30842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,47m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

EFA17445 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17690/R 24,570000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,58700/R 21,100000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,76390 7,76390
Materials:

0,571200,560001,020BFA17440 =xTub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

0,468001,560000,300BFWA1740 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,100000,100001,000BFYA1740 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 1,13920 1,13920

0,116461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,01956

0,450985,00%DESPESES INDIRECTES

9,47054COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,94m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

EFA18545 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91400/R 24,570000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,22000/R 21,100000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,13400 9,13400
Materials:

1,264801,240001,020BFA18540 =xTub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m
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0,672002,240000,300BFWA1840 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de

diàmetre nominal exterior, per a encolar
u

0,160000,160001,000BFYA1840 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 2,09680 2,09680

0,137011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,36781

0,568395,00%DESPESES INDIRECTES

11,93620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,10m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

EFA1A445 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,89680/R 24,570000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,06400/R 21,100000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,96080 10,96080
Materials:

1,887001,850001,020BFA1A440 =xTub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

1,983006,610000,300BFWA1A40 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,340000,340001,000BFYA1A40 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 4,21000 4,21000

0,164411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,33521

0,766765,00%DESPESES INDIRECTES

16,10197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,09u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de
700x700 mm, de color suau, preu mitjà, encastat al paviment

EJ12K72C Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,50800/R 23,770000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

3,97400/R 19,870000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,48200 13,48200
Materials:

22,2900022,290001,000BJ12K72C =xPlat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de
700x700 mm, de color suau, preu mitjà, per a encastar

u
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0,1665979,330000,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra

de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 22,45659 22,45659

0,337052,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,27564

1,813785,00%DESPESES INDIRECTES

38,08942COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,44u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat
sobre peu

EJ13B71Q Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,28500/R 24,570000,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,63375/R 21,070000,125A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 14,91875 14,91875
Materials:

0,3730014,920000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

107,61000107,610001,000BJ13B71Q =xLavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà

u

Subtotal... 107,98300 107,98300

0,372972,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,27472

6,163745,00%DESPESES INDIRECTES

129,43845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €165,27u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu
mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

EJ14BC1Q Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,71250/R 24,570001,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

7,16380/R 21,070000,340A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 37,87630 37,87630
Materials:

0,1790414,920000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

116,49000116,490001,000BJ14BC1Q =xInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu mitjà

u
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1,911007,800000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques

turques
kg

Subtotal... 118,58004 118,58004

0,946912,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 157,40325

7,870165,00%DESPESES INDIRECTES

165,27341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,18u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó
cromat, preu superior, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´
i entrada roscada d'1/2´´

EJ2Z1111 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,37100/R 24,570000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,58025/R 21,070000,075A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 8,95125 8,95125
Materials:

13,9400013,940001,000BJ2Z1111 =xAixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de
llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada de 3/4´´ i
entrada roscada d'1/2´´

u

Subtotal... 13,94000 13,94000

0,134271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,02552

1,151285,00%DESPESES INDIRECTES

24,17679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,48u Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de
diàmetre nominal 25 mm, amb pom i allargador, col·locada
encastada

EJ2ZP294 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,84520/R 24,570000,360A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,89630/R 21,070000,090A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 10,74150 10,74150
Materials:

15,2700015,270001,000BJ2ZBP92 =xAixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de
diàmetre nominal 25 mm, amb pom i allargador

u

Subtotal... 15,27000 15,27000

0,161121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,17262

1,308635,00%DESPESES INDIRECTES

27,48125COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €685,52u Escalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència,
col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

EJA2H3D0 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,85500/R 24,570001,500A012J000 =xOficial 1a lampistah

6,95310/R 21,070000,330A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 43,80810 43,80810
Materials:

607,97000607,970001,000BJA2G3D0 =xEscalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència,
vertical

u

Subtotal... 607,97000 607,97000

1,095202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 652,87330

32,643675,00%DESPESES INDIRECTES

685,51697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.953,30u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, connectat a una
bateria o a un ramal

EJM1140B Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,14250/R 24,570000,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,05350/R 21,070000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 7,19600 7,19600
Materials:

7.567,270007.567,270001,000BJM1140B =xComptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, per a connectar a la
bateria o al ramal

u

Subtotal... 7.567,27000 7.567,27000

0,107941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.574,57394

378,728705,00%DESPESES INDIRECTES

7.953,30264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,65u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

EM141102 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,89680/R 24,570000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,06400/R 21,100000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,96080 10,96080
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Materials:

7,310007,310001,000BM141102 =xPolsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment

u

0,280000,280001,000BMY14000 =xPart proporcional d'elements especials per a polsadors
d'alarma

u

Subtotal... 7,59000 7,59000

0,164411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,71521

0,935765,00%DESPESES INDIRECTES

19,65097COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €727,31u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm
de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior

EM212118 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

73,71000/R 24,570003,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

63,30000/R 21,100003,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 137,01000 137,01000
Materials:

551,78000551,780001,000BM212110 =xHidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm
de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada

u

1,830001,830001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 553,61000 553,61000

2,055151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 692,67515

34,633765,00%DESPESES INDIRECTES

727,30891COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €194,76u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45,
formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc
d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 15 m i llança ) , per a
col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

EM23BBAA Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,85500/R 24,570001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

31,65000/R 21,100001,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 68,50500 68,50500
Materials:
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115,34000115,340001,000BM23BBAA =xBoca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45,

formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc
d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 15 m i llança ) , per a
col·locar superficialment

u

0,610000,610001,000BMY23000 =xPart proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

u

Subtotal... 115,95000 115,95000

1,027581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 185,48257

9,274135,00%DESPESES INDIRECTES

194,75670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,47u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu
fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74
°C, d'1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

EM242A2B Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,40540/R 24,570000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,64200/R 21,100000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,04740 10,04740
Materials:

3,970003,970001,000BM242A20 =xRuixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu
fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74
°C, d'1/2´´ de diàmetre

u

1,520001,520001,000BMY24000 =xPart proporcional d'elements especials per a
detectors-extintors automàtics

u

Subtotal... 5,49000 5,49000

0,150711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,68811

0,784415,00%DESPESES INDIRECTES

16,47252COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,37u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

EM31211J Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91400/R 24,570000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,22000/R 21,100000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,13400 9,13400
Materials:

21,2600021,260001,000BM312111 =xExtintor de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb
pressió incorporada, pintat

u

0,300000,300001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 21,56000 21,56000
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0,137011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,83101

1,541555,00%DESPESES INDIRECTES

32,37256COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.226,58u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 600 l i 6 bar de
pressió, amb capacitat d'impulsió de 40 m, com a màxim,
amb un cabal d'impulsió de 16 m3/h, com a màxim, amb 2
bombes i muntat sobre bancada

ENX256C5 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

147,42000/R 24,570006,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

126,60000/R 21,100006,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 274,02000 274,02000
Materials:

3.744,440003.744,440001,000BNX256C0 =xGrup de pressió d'aigua amb dipòsit de 600 l i 6 bar de
pressió, amb una capacitat d'impulsió de 40 m, com a
màxim, amb un cabal de 16 m3/h, com a màxim, amb 2
bombes

u

Subtotal... 3.744,44000 3.744,44000

6,850502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.025,31050

201,265535,00%DESPESES INDIRECTES

4.226,57602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,25m3 Grava de riu de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals

ER3PA534 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,06700/R 25,630000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh

20,47500/R 22,750000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 43,54200 43,54200
Materials:

118,8960074,310001,600BR3P5301 =xGrava de riu, de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3

t

Subtotal... 118,89600 118,89600

0,653131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,09113

8,154565,00%DESPESES INDIRECTES

171,24569COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,28u Subministrament de Felicia amelloides en contenidor d'1 lER4D8211 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

1,220001,220001,000BR4D8211 =xFelicia amelloides en contenidor d'1 lu

Subtotal... 1,22000 1,22000

COST DIRECTE 1,22000

0,061005,00%DESPESES INDIRECTES

1,28100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,17u Subministrament de Pelargonium peltatum 'Hiedra' en test
11 cm

ER4FYLD1 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,110001,110001,000BR4FYLD1 =xPelargonium peltatum 'Hiedra' en test 11 cmu

Subtotal... 1,11000 1,11000

COST DIRECTE 1,11000

0,055505,00%DESPESES INDIRECTES

1,16550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,58u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum
< 1 l, en terreny prèviament preparat sense pendent ni
obstàcles, i amb primer reg

ER6B1104 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15378/R 25,630000,006A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,38675/R 22,750000,017A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,54053 0,54053
Materials:

0,005951,190000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00595 0,00595

0,008111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,55459

0,027735,00%DESPESES INDIRECTES

0,58232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €631,85m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís
d'elaboració manual de 290x140x50 mm a dues cares
vistes, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29
cm cada 3 m

F6121A6T Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

306,63300/R 23,7700012,900A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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128,16150/R 19,870006,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 434,79450 434,79450
Materials:

139,839840,32000436,9995B0F11252 =xMaó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares
vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

16,2552776,280000,2131D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 156,09511 156,09511

10,869862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 601,75947

30,087975,00%DESPESES INDIRECTES

631,84745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,58m Tanca d´1,5 m d'alçària formada per una estructura d´acer
galvanitzat, ancorada a fonament o muret de formigó i
acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix

F6A2U010 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,45700/R 24,570000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,37700/R 23,770000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

2,11000/R 21,100000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,94400 6,94400
Materials:

16,6801511,010001,515B0CHLB0B =x Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix m2

27,300001,8200015,000B44Z5026 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 43,98015 43,98015

0,104161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,02831

2,551425,00%DESPESES INDIRECTES

53,57973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,41m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 10x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

F961A4G7 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,46710/R 23,770000,230A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

9,14020/R 19,870000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,60730 14,60730
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Materials:

2,4607758,870000,0418B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

15,4875014,750001,050B96114G0 =xPedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i
flamejada, per a vorada, de 10x25 cm

m

Subtotal... 17,94827 17,94827

0,219111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,77468

1,638735,00%DESPESES INDIRECTES

34,41341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,12m2 Paviment de llosetes de cautxú reciclat de 100x50 cm i 20
mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de
superfície protectora de caigudes segons UNE-EN 1177,
col·locat superficialment amb junts amb adhesiu. Article: ref.
2403 de la sèrie Cautxú reciclat de DEGOM

F9P99211 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,37700/R 23,770000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,11000/R 21,100000,100A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 4,48700 4,48700
Materials:

0,257005,140000,050B0905000 =xAdhesiu de poliuretàkg

40,0680038,160001,050B9P99211 =xLlosetes de cautxú reciclat per a parcs infantils de 100x50
cm de superfície i 20 mm de gruix, color marró, ref. 2403 de
la sèrie Cautxú reciclat de DEGOM

m2

Subtotal... 40,32500 40,32500

0,067311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,87930

2,243975,00%DESPESES INDIRECTES

47,12327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,57m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos

FJS51652 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83538/R 24,570000,034A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,71740/R 21,100000,034A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,55278 1,55278
Materials:

0,020000,020001,000BFYB2305 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u
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0,840000,800001,050BJS51650 =xTub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb

degoters autocompensats integrats cada 50 cm
m

Subtotal... 0,86000 0,86000

0,038822,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,45160

0,122585,00%DESPESES INDIRECTES

2,57418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,37u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cecFJS5C100 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49140/R 24,570000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,42200/R 21,100000,020A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,91340 0,91340
Materials:

0,390000,390001,000BJS5C100 =xDegoter autocompensant i antidrenantu

Subtotal... 0,39000 0,39000

COST DIRECTE 1,30340

0,065175,00%DESPESES INDIRECTES

1,36857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,85u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de
2 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements
gobernats, programat i comprovat

FJSA4221 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,74200/R 24,570000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 14,74200 14,74200
Materials:

46,6500046,650001,000BJSA4220 =xProgramador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable,
no ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 2
estacions

u

Subtotal... 46,65000 46,65000

0,368552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,76055

3,088035,00%DESPESES INDIRECTES

64,84858COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €60,94u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió
màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a
les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

FJSB2221 Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,42750/R 24,570000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 18,42750 18,42750
Materials:

35,9900035,990001,000BJSB2220 =xElectrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió
màxima de 16 bar i amb regulador de cabal

u

3,340003,340001,000BJSWE100 =xConjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula
d'1´´

u

Subtotal... 39,33000 39,33000

0,276411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,03391

2,901705,00%DESPESES INDIRECTES

60,93561COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,04u Subministrament d'Acacia saligna (A. cyanophylla) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules
NTJ

FR41162C Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

124,80000124,800001,000BR41162C =xAcacia saligna (A. cyanophylla) de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat
mínima 54 cm segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 124,80000 124,80000

COST DIRECTE 124,80000

6,240005,00%DESPESES INDIRECTES

131,04000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €221,76u Subministrament de Citrus limon de perímetre de 18 a 20
cm, en contenidor de 50 l

FR42763B Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

211,20000211,200001,000BR42763B =xCitrus limon de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de
50 l

u

Subtotal... 211,20000 211,20000

COST DIRECTE 211,20000

10,560005,00%DESPESES INDIRECTES
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221,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €221,76u Subministrament de Citrus sinensis de perímetre de 18 a 20
cm, en contenidor de 50 l

FR427D3B Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

211,20000211,200001,000BR427D3B =xCitrus sinensis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de
50 l

u

Subtotal... 211,20000 211,20000

COST DIRECTE 211,20000

10,560005,00%DESPESES INDIRECTES

221,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,59u Subministrament de Calendula officinalis en test 11 cmFR4AN8A1 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,560000,560001,000BR4AN8A1 =xCalendula officinalis en test 11 cmu

Subtotal... 0,56000 0,56000

COST DIRECTE 0,56000

0,028005,00%DESPESES INDIRECTES

0,58800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,38u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de
18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió

FR612342 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,56300/R 25,630000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh

4,80200/R 24,010000,200A012P200 =xOficial 2a jardinerh

4,77750/R 22,750000,210A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 12,14250 12,14250
Maquinària:

12,68000/R 50,000000,2536C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

6,78300/R 32,300000,210C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

4,68600/R 42,600000,110C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

5,75256/R 43,580000,132C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 29,90156 29,90156
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0,142801,190000,120B0111000 =xAiguam3

8,1780343,270000,189B0315600 =xSorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mmt

2,1988840,720000,054BR341110 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel

m3

Subtotal... 10,51971 10,51971

0,182141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,74591

2,637305,00%DESPESES INDIRECTES

55,38320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €366,68m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports
amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa
metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs
frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment
als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42
mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants
de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als
perfils, amb acabat lacat

KQN2U002 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,24500/R 24,150000,300A012F000 =xOficial 1a manyàh

6,35400/R 21,180000,300A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 13,59900 13,59900
Materials:

335,14000335,140001,000BQN2U001 =xEscala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports
amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa
metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs
frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als
perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm
de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de
secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils,
amb acabat lacat 335,14 (ON) 

m

Subtotal... 335,14000 335,14000

0,475973,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 349,21497

17,460755,00%DESPESES INDIRECTES

366,67571COST EXECUCIÓ MATERIAL
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Fotografia 1. Carrer de la Baldona vist des de la cruïlla entre el carrer de la Baldona i el carrer de Ca n’Alzina 

 
 

 
Fotografia 2. Carrer de Ca n’Alzina (sud) vist des de la cruïlla entre el carrer de la Baldona i el carrer de Ca n’Alzina 

 
 

 
Fotografia 3. Carrer de Ca n’Alzina (nord) vist des de la cruïlla entre el carrer de la Baldona i el carrer de Ca n’Alzina 
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Fotografia 4. Carrer de la Baldona vist des de la cruïlla entre el carrer de la Baldona i l’avinguda de Can Bordoll 

 
 

 
Fotografia 5. Avinguda de Can Bordoll (sud) vista des de la cruïlla entre el carrer de la Baldona i l’avinguda de Can 

Bordoll 
 

 
Fotografia 6. Avinguda de Can Bordoll (nord) vista des de la cruïlla entre el carrer de la Baldona i l’avinguda de Can 

Bordoll 
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Fotografia 7. Avinguda de Can Bordoll vista des de la cruïlla entre el carrer del Mas Carbó i l’avinguda de Can Bordoll 

 
 

 
Fotografia 8. Carrer del Mas Carbó (oest) vist des de la cruïlla entre el carrer del Mas Carbó i l’avinguda de Can 

Bordoll 
 

 
Fotografia 9. Carrer del Mas Carbó (est) vist des de la cruïlla entre el carrer del Mas Carbó i l’avinguda de Can 

Bordoll 
 



Autor: Sergio López i Rey 
Reportatge fotogràfic                                                        Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 4 

 
Fotografia 10. Carrer del Mas Carbó vist des de la cruïlla entre el carrer del Mas Carbó i el carrer de Ca n’Alzina 

 
 

 
Fotografia 11. Carrer de Ca n’Alzina (sud) vist des de la cruïlla entre el carrer del Mas Carbó i el carrer de Ca n’Alzina 

 
 

 
Fotografia 12. Carrer de Can Gener vist des de la cruïlla entre el carrer del Mas Carbó i el carrer de Ca n’Alzina 
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Fotografia 13. Carrer de Ca n’Alzina (nord) vist des de la cruïlla entre el carrer del Mas Carbó i el carrer de Ca 

n’Alzina 
 

 
Fotografia 14. Carrer de Can Gener (oest) vist des de la cruïlla entre el carrer de Can Gener i el carrer del Mas Baiona 

 
 

 
Fotografia 15. Carrer del Mas Baiona vist des de la cruïlla entre el carrer de Can Gener i el carrer del Mas Baiona 
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Fotografia 16. Carrer de Can Gener (est) vist des de la cruïlla entre el carrer de Can Gener i el carrer del Mas Baiona 

 
 

 
Fotografia 17. Carrer del Mas Baiona (nord) vist des del carrer del Mas Baiona 20 

 
 

 
Fotografia 18. Carrer del Mas Baiona (sud) vist des del carrer del Mas Baiona 20 
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Fotografia 19. Vista de la parcel·la des del carrer del Mas Baiona 30 

 
 

 
Fotografia 20. Vista de la parcel·la des del carrer del Mas Baiona 30 

 
 

 
Fotografia 21. Carrer del Mas Baiona (nord) vist des del carrer del Mas Baiona 50 
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Fotografia 22. Carrer del Mas Baiona (sud) vist des del carrer del Mas Baiona 50 

 
 

 
Fotografia 23. Planta intercomarcal del Reciclatge vista des del carrer del Mas Baiona 58 

 
 

 
Fotografia 24. Carrer del Mas Baiona vist des de la cruïlla entre l’avinguda de Can Roqueta i el carrer del Mas Baiona 
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Fotografia 25. Avinguda de Can Roqueta vista des de la cruïlla entre l’avinguda de Can Roqueta i el carrer del Mas 

Baiona 
 

 
Fotografia 26. Avinguda de Can Roqueta (est) vista des de l’avinguda de Can Roqueta 100 

 
 

 
Fotografia 27. Avinguda de Can Roqueta (oest) vista des de l’avinguda de Can Roqueta 100 
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Fotografia 28. Entrada de camions a la Planta intercomarcal del Reciclatge vista des de l’avinguda de Can Roqueta 

 
 

 
Fotografia 29. Avinguda de Can Roqueta (est) vista des de la cruïlla entre l’avinguda de Can Roqueta i el carrer de Ca 

n’Alzina 
 

 
Fotografia 30. Carrer de Ca n’Alzina (sud) vist des de la cruïlla entre l’avinguda de Can Roqueta i el carrer de Ca 

n’Alzina 
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Fotografia 31. Avinguda de Can Roqueta (oest) vista des de la cruïlla entre l’avinguda de Can Roqueta i el carrer de 

Ca n’Alzina 
 

 
Fotografia 32. Carrer de Ca n’Alzina (nord) vist des de la cruïlla entre l’avinguda de Can Roqueta i el carrer de Ca 

n’Alzina 
 

 
Fotografia 33. Avinguda de Can Roqueta (est) vista des de la cruïlla entre l’avinguda de Can Roqueta i l’avinguda de 

Can Bordoll 
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Fotografia 34. Avinguda de Can Bordoll (sud) vista des de la cruïlla entre l’avinguda de Can Roqueta i l’avinguda de 

Can Bordoll 
 

 
Fotografia 35. Avinguda de Can Roqueta (oest) vista des de la cruïlla entre l’avinguda de Can Roqueta i l’avinguda de 

Can Bordoll 
 

 
Fotografia 36. Avinguda de Can Bordoll (nord) vista des de la cruïlla entre l’avinguda de Can Roqueta i l’avinguda de 

Can Bordoll 
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Fotografia 37. Avinguda de Can Bordoll (sud) vista des de la cruïlla entre el carrer de Can Fadó i l’avinguda de Can 

Bordoll 
 

 
Fotografia 38. Carrer de Can Fadó vist des de la cruïlla entre el carrer de Can Fadó i l’avinguda de Can Bordoll 

 
 

 
Fotografia 39. Avinguda de Can Bordoll (nord) vista des de la cruïlla entre el carrer de Can Fadó i l’avinguda de Can 

Bordoll 
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Fotografia 40. Carrer de Ca n’Alzina (sud) vist des de la cruïlla entre el carrer de Can Fadó i el carrer de Ca n’Alzina 

 
 

 
Fotografia 41. Carrer de Can Fadó vist des de la cruïlla entre el carrer de Can Fadó i el carrer de Ca n’Alzina 

 
 

 
Fotografia 42. Carrer de Ca n’Alzina (nord) vist des de la cruïlla entre el carrer de Can Fadó i el carrer de Ca n’Alzina 
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Fotografia 43. Façana oest del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 115 – Centre d’Empreses 

 
 

 
Fotografia 44. Façana oest del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 115 – Centre d’Empreses 

 
 

 
Fotografia 44. Façana est del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 115 
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Fotografia 44. Façana est del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 115 

 
 

 
Fotografia 47. Façana est del carrer de Ca n’Alzina vista des de la cruïlla entre el carrer de Can Fadó i el carrer de Ca 

n’Alzina 
 

 
Fotografia 48. Façana oest del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 99 
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Fotografia 49. Façana oest del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 93 

 
 

 
Fotografia 50. Façana oest del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 91 

 
 

 
Fotografia 51. Façana est del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 99 
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Fotografia 52. Façana est del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 93 

 
 

 
Fotografia 53. Façana est del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 91 

 
 

 
Fotografia 54. Façana est del carrer de Ca n’Alzina vista des de la cruïlla entre el carrer de la Baldona i el carrer de Ca 

n’Alzina 
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Fotografia 55. Façana oest del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 77 

 
 

 
Fotografia 56. Façana oest del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 75 

 
 

 
Fotografia 57. Façana oest del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 71 
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Fotografia 58. Façana est del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 75 

 
 

 
Fotografia 59. Façana est del carrer de Ca n’Alzina vista des del carrer de Ca n’Alzina 71 

 
 

 
Fotografia 60. Lateral nord de la parcel·la vist des del carrer de Ca n’Alzina 
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Fotografia 61. Front (nord) de la parcel·la vist des del carrer de Ca n’Alzina 

 
 

 
Fotografia 62. Front (centre) de la parcel·la vist des del carrer de Ca n’Alzina 

 
 

 
Fotografia 63. Front (sud) de la parcel·la vist des del carrer de Ca n’Alzina 
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SEGURETAT

Neteja HL‐150/P/20 Estadístic 1,5

Fonaments HA‐25/P/20/IIa Estadístic 1,5

Solera HAF‐30/A‐2,5‐2/F/20‐6 Estadístic 1,5

Estructural S275JR Normal 1,15

Passiu B500S Normal 1,35

MATERIAL

Acer

Formigó



RESISTÈNCIA
NIVELL DE 
CONTROL

COEFICIENT DE 
SEGURETAT

Neteja HL‐150/P/20 Estadístic 1,5
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Passiu B500S Normal 1,35

MATERIAL

Acer

Formigó

CORRETGES PERFIL SEPARACIÓ

Coberta IPE 160 1,2 m
Façana IPE 160 1,1 m











Referències Dimensions (cm) Cantell (cm) Armat inf. X Armat inf. Y Armat sup. X Armat sup. Y

N1 i N3 310x310 90 24Ø12c/12,5 24Ø12c/12,5 24Ø12c/12,5 24Ø12c/12,5

N6, N8, N11, N13, 
N16, N18, N21, N23, 
N26, N28, N31, N33, 
N36, N38, N41, N43, 
N46, N48, N51 i N53

335x335 95 16Ø16c/21 16Ø16c/21 16Ø16c/21 16Ø16c/21

N56 i N58 255x255 70 16Ø12c/16 16Ø12c/16 16Ø12c/16 16Ø12c/16

N61 i N63 235x235 75 15Ø12c/15 15Ø12c/15 15Ø12c/15 15Ø12c/15

N76, N78 i N80 130x130 50 6Ø12c/22 6Ø12c/22 6Ø12c/22 6Ø12c/22

N66, N70 i N72 375x375 90 29Ø12c/12,5 29Ø12c/12,5 29Ø12c/12,5 29Ø12c/12,5

N68, N71 i N74 265x265 95 12Ø16c/21 12Ø16c/21 12Ø16c/21 12Ø16c/21

QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ Referències Perns de plaques d'ancoratge Dimensió de plaques d'ancoratge (mm)

N1 i N3 4Ø40mm L=80 cm 650x800x30

N6, N8, N11, N13, 
N16, N18, N21, N23, 
N26, N28, N31, N33, 
N36, N38, N41, N43, 
N46, N48, N51 i N53

6Ø40mm L=85 cm 700x850x30

N56 i N58 8Ø25mm L=60 cm 500x650x22

N61 i N63 4Ø25mm L=65 cm 500x650x22

N76, N78 i N80 8Ø40mm L=80 cm 700x850x30

N66, N70 i N72 4Ø32mm L=85 cm 600x750x25

N68, N71 i N74 4Ø20mm L=40 cm 400x400x15

QUADRE D'ARRENCADES

Long. total (m) Pes+10% (kg)

Ø8 710,2 308

Ø12 2539,2 2480

Ø16 4538 7879

Ø20 1104,7 2997

13664

RESUM ACER

TOTAL

Sabates, bigues de lligat 
i plaques d'ancoratge

B500S 
γs=1,15
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1. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1 Naturalesa i objecte 

El present Plec de condicions generals té caràcter supletori del Plec de prescripcions 
tècniques particulars del projecte. Tots dos, com a part del projecte, tenen per finalitat regular 
l’execució de les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisant les 
intervencions que corresponen, segons el contracte i d’acord amb la legislació aplicable, al 
Promotor o propietari de l’obra, al Contractista o constructor de l’obra, els seus tècnics i 
encarregats, i als laboratoris i entitats de control de qualitat, així com les relacions entre tots 
ells i les seves corresponents obligacions amb vista al compliment del contracte d’obra. 

 
1.2 Documentació del contracte d’obra 

Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant 
al valor de les seves especificacions en cas d’omissió o aparent contradicció: 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d’empresa o 
arrendament d’obra 

2. El Plec de prescripcions tècniques particulars 
3. El present Plec de condicions generals 
4. La resta de la documentació de projecte (Memòria, Plànols, Pressupost, Estudi 

de seguretat i salut i Pla de control de qualitat) 

Haurà d’incloure les condicions i delimitació dels camps d’actuació de laboratoris i 
entitats de control de qualitat, si l’obra ho requereix. Les ordres i instruccions de la Direcció 
Facultativa de les obres s’incorporen al projecte com a interpretació, complement o precisió 
de les seves determinacions. 

A cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 
plànols, la cota preval sobre la mesura a escala. 

 

2. DISPOSICIONS FACULTATIVES 

2.1 Delimitació general de funcions tècniques 

2.1.1 Promotor 

Són obligacions del Promotor: 

a) Tenir sobre el solar la titularitat d’un dret que el faculti per construir-hi 
b) Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del 

projecte, així com autoritzar al Director d’obra les posteriors modificacions 
d’aquest 

c) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així 
com subscriure l’Acta de recepció de l’obra 
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d) Designar el Coordinador de seguretat i salut per al projecte i l’execució de l’obra 
e) Subscriure les assegurances previstes a la LOE 

 
2.1.2 Projectista 

Són obligacions del Projectista: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant 
d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, segons correspongui, 
i complir les condicions exigibles per a l’exercici de la professió 

b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s’hagi establert 
en el contracte i lliurar, amb els visats que, si escau, fossin preceptius 

c) Acordar, si s’escau, amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials 

 
2.1.3 Constructor 

Són obligacions del Constructor: 

a) Executar l’obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’obra i del Director de l’execució de l’obra, a fi 
d’aconseguir la qualitat exigida en el projecte 

b) Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com a constructor 

c) Designar el Cap d’obra que assumirà la representació tècnica del Constructor en 
l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitació 
adequada d’acord amb les característiques i la complexitat de l’obra 

d) Assignar a l’obra els mitjans humans i materials que la seva importància 
requereixi 

e) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d’obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra 

f) Elaborar 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 compliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria 
de seguretat i salut en el treball 

g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra i, si escau, de la Direcció Facultativa 

h) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el contracte 

i) Signar l’Acta de replantejament o de començament i l’Acta de recepció de l’obra 
j) Ordenar i dirigir l’execució material d’acord amb el projecte, a les normes 

tècniques i a les regles de la bona construcció. A aquest efecte, ostenta la 
direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordina les intervencions 
dels subcontractistes 

k) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius 
que s’utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia 
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o per prescripció de l’enginyer tècnic, els subministraments o prefabricats que 
no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes 
d’aplicació 

l) Custodiar els Llibres d’ordres i seguiment de l’obra, així com els de seguretat i 
salut i el del control de qualitat, i donar el plau a les anotacions que s’hi 
practiquin 

m) Facilitar a l’enginyer tècnic amb antelació suficient, els materials necessaris per 
al compliment de la seva comesa 

n) Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final 
o) Subscriure amb el promotor les Actes de recepció provisional i definitiva 
p) Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant 

l’obra 
q) Facilitar al Director d’obra les dades necessàries per a l’elaboració de la 

documentació de l’obra executada 
r) Facilitar l’accés a l’obra als laboratoris i entitats de control de qualitat 

contractats i degudament homologats per a la comesa de les seves funcions 
s) Subscriure les garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la 

construcció que preveu l’article 19 de la LOE 

 
2.1.4 Director d’obra 

Són obligacions del Director d’obra: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant 
d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, segons correspongui, 
i complir les condicions exigibles per a l’exercici de la professió 

b) Verificar el replanteig i l’adequació de la fonamentació i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny 

c) Dirigir l’obra coordinant-la amb el projecte d’execució, facilitant la seva 
interpretació tècnica, econòmica i estètica 

d) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produeixin en l’obra i 
consignar en el Llibre d’ordres i assistències les instruccions precises per a la 
correcta interpretació del projecte 

e) Elaborar, a requeriment del Promotor o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra sempre 
que aquestes s’adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades 
en la redacció del projecte 

f) Coordinar, al costat de l’enginyer tècnic, el programa de desenvolupament de 
l’obra i el projecte de control de qualitat de l’obra, amb subjecció al Codi Tècnic 
de l’Edificació (CTE) i a les especificacions del projecte 

g) Comprovar, al costat de l’enginyer tècnic, els resultats de les anàlisis i informes 
realitzats per laboratoris i/o entitats de control de qualitat 

h) Coordinar la intervenció en obra d’altres tècnics que, si s’escau, concorrin a la 
direcció amb funció pròpia en aspectes de la seva especialitat 
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i) Donar conformitat a les certificacions parcials d’obra i la liquidació final 
j) Subscriure l’Acta de replantejament o de començament d’obra i el certificat final 

d’obra, així com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les 
unitats d’obra executades, amb els visats que si escau fossin preceptius 

k) Assessorar el Promotor durant el procés de construcció i especialment en l’acte 
de la recepció 

l) Preparar amb el Contractista la documentació gràfica i escrita del projecte 
definitivament executat per lliurar-lo al Promotor 

m) A aquesta documentació s’adjuntarà, almenys, l’Acta de recepció, la relació 
identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d’edificació, així 
com la relativa a les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves 
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. Aquesta 
documentació constituirà el Llibre de l’edifici i serà lliurada als usuaris finals del 
mateix 

 
2.1.5 Director d’execució de l’obra 

Correspon a l’enginyer tècnic la direcció de l’execució de l’obra, que formant part de la 
Direcció Facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de 
controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l’edificació, sent les seves 
funcions específiques: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les 
condicions exigibles per a l’exercici de la professió 

b) Redactar el document d’estudi i anàlisi del projecte per elaborar els programes 
d’organització i de desenvolupament de l’obra 

c) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa 
tècnica d’aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres 

d) Redactar, quan se li requereixi, l’estudi dels sistemes adequats als riscos del 
treball en la realització de l’obra i aprovar l’Estudi de seguretat i salut per a la 
aplicació 

e) Redactar, quan se li requereixi, el Projecte de control de qualitat de l’edificació, 
desenvolupant el que especifica el projecte d’execució 

f) Efectuar el replanteig de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint en 
unió del Projectista i del Constructor 

g) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i mesures de 
seguretat i salut en el treball, controlant la seva correcta execució 

h) Realitzar o disposar les proves i assajos de materials, instal·lacions i altres unitats 
d’obra segons les freqüències de mostreig programades en el Pla de control, així 
com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la 
qualitat constructiva d’acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. 
Dels resultats n’informarà puntualment al Constructor, donant-li, si és el cas, les 
ordres oportunes. De no resoldre la contingència adoptarà les mesures que 
correspongui, donant compte al l’enginyer 
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i) Realitzar els amidaments d’obra executada i donar conformitat, segons les 
relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l’obra 

j) Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la 
realització d’assajos i proves precises 

k) Dirigir l’execució material de l’obra comprovant els replanteigs, els materials, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
d’acord amb el projecte i amb les instruccions del Director d’obra 

l) Consignar en el Llibre d’ordres i assistències les instruccions precises 
m) Subscriure l’Acta de replantejament o de començament d’obra i el certificat final 

d’obra, així com elaborar i subscriure les certificacions parcials i la liquidació final 
de les unitats d’obra executades 

n) Col·laborar amb els restants agents en l’elaboració de la documentació de l’obra 
executada, aportant els resultats del control realitzat 

 
2.1.6 Coordinador de seguretat i salut 

El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de 
desenvolupar les següents funcions: 

a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat 
b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els Contractistes i, si s’escau, 

els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 
responsable els principis de l’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra 

c) Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel Contractista i, si escau, les 
modificacions introduïdes en el mateix 

d) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes 
de treball 

e) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 
puguin accedir a l’obra. La Direcció Facultativa assumirà aquesta funció quan no 
fos necessària la designació de Coordinador 

 
2.1.7 Entitats i laboratoris de control de qualitat 

Les entitats de control de qualitat presten assistència tècnica en la verificació de la 
qualitat del projecte, dels materials i de l’execució de l’obra i les instal·lacions d’acord amb el 
projecte i la normativa aplicable. 

Els laboratoris d’assajos per al control de qualitat presten assistència tècnica, 
mitjançant la realització d’assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions 
d’una obra d’edificació. 

Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat: 

a) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l’agent autor 
de l’encàrrec i, en tot cas, al Director de l’execució de les obres 
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b) Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per 
realitzar adequadament els treballs contractats, si s’escau, a través de la 
corresponent acreditació oficial atorgada per la Generalitat de Catalunya 

 
2.2 Obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

2.2.1 Verificació dels documents del projecte 

Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l’obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 
2.2.2 Pla de seguretat i salut 

El Constructor, a la vista del projecte d’execució contenint l’Estudi de seguretat i salut, 
presentarà el Pla de seguretat i salut de l’obra a l’aprovació de l’enginyer tècnic de la Direcció 
Facultativa. 

 
2.2.3 Projecte de control de qualitat 

El Constructor tindrà a la seva disposició el Projecte de control de qualitat en el qual 
s’especificaran les característiques i requisits que han de complir els materials i unitats d’obra, 
i els criteris per a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells marques i 
qualitat; assajos, anàlisis i proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits 
en el projecte per l’enginyer de la Direcció Facultativa. 

 
2.2.4 Oficina a l’obra 

El Constructor habilitarà a l’obra una oficina en la qual hi haurà una taula o tauler 
adequat, en el qual es puguin estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina tindrà sempre 
el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

a) El projecte d’execució complet, inclosos els complements que, en el seu cas, 
redacti l’enginyer 

b) La llicència d’obres 
c) El Llibre d’ordres i assistències 
d) El Pla de seguretat i salut i el seu Llibre d’incidències 
e) El Projecte de control de qualitat i el seu Llibre de registre 
f) El reglament i ordenança de seguretat i salut en el treball 
g) La documentació de les assegurances subscrites pel constructor 
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2.2.5 Representació del Contractista. Cap d’obra 

El Constructor està obligat a comunicar a la Propietat la persona designada com a 
delegat seu a l’obra, que tindrà el caràcter de Cap d’obra de la mateixa, amb dedicació plena i 
amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions a la contracta. 

Seran les seves funcions les del Constructor segons s’especifica a l’apartat 2.1.3. 

 
2.2.6 Presència del Constructor a l’obra 

El Cap d’obra, per si o per mitjà dels seus tècnics, o encarregats estarà present durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà l’enginyer o l’enginyer tècnic, 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 les dades necessàries per a la comprovació d’amidaments 
i liquidacions. 

 
2.2.7 Treballs no estipulats expressament 

És obligació de la contracta executar quan sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de 
projecte, sempre que, sense separar del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l’enginyer 
dins dels límits de les possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d’obra i tipus 
d’execució. 

En defecte d’especificació en el Plec de prescripcions tècniques particulars, s’entendrà 
que requereix reformat de projecte amb consentiment exprés de la propietat, Promotor, tota 
variació que suposi increment de preus d’alguna unitat d’obra en més del 20% del total del 
pressupost en més d’un 10%. 

 
2.2.8 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents de projecte 

El Constructor podrà requerir de l’enginyer o l’enginyer tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 

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 
precisament per escrit al Constructor, estant aquest obligat al seu torn a tornar els originals o 
les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, 
avisos o instruccions que rebi tant de l’enginyer tècnic com de l’enginyer. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui 
fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de 3 dies, a qui l’hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licita. 
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2.2.9 Subcontractes 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contractistes i 
industrials sense perjudici de les seves obligacions com a contractista general de l’obra. 

 

2.3 Responsabilitat civil dels agents que intervenen a l’obra 

2.3.1 Danys materials 

Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació 
respondran enfront dels propietaris i els tercers adquirents dels edificis o parts dels mateixos, 
en el cas que siguin objecte de divisió, dels següents danys materials ocasionats a l’edifici dins 
dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de l’obra, sense reserves o des de 
l’esmena d’aquestes: 

a) Durant 10 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes que 
afecten la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o 
altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i l’estabilitat de l’edifici 

b) Durant 3 anys, dels danys materials causats en l’edifici per vicis o defectes dels 
elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels 
requisits d’habitabilitat de l’article 3 de la LOE 

El Constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d’execució 
que afectin elements de terminació o acabat de les obres dins el termini d’1 any. 

 
2.3.2 Responsabilitat civil 

La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes 
o omissions de propis, com per actes o omissions de persones per les quals s’hagi de 
respondre. 

No obstant això, quan pogués individualitzar la causa dels danys materials o quedés 
degudament provada la concurrència de culpes sense que pogués precisar el grau 
d’intervenció de cada agent en el dany produït, la responsabilitat s’exigirà solidàriament. En 
tot cas, el Promotor respondrà solidàriament amb els altres agents implicats davant els 
possibles adquirents dels danys materials en l’edifici ocasionats per vicis o defectes de 
construcció. 

Sense perjudici de les mesures d’intervenció administratives que en cada cas 
procedeixin, la responsabilitat del Promotor que s’estableix a la LOE s’estendrà a les persones 
físiques o jurídiques que, d’acord amb el contracte o de la seva intervenció decisòria en la 
promoció, actuïn com a tals promotors sota la forma de promotor o gestor de cooperatives o 
de comunitats de propietaris o altres figures anàlogues. 
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Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’un projectista, els 
mateixos respondran solidàriament. 

Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d’altres 
professionals, seran directament responsables dels danys que puguin derivar de la seva 
insuficiència, incorrecció o inexactitud, sens perjudici de la repetició que poguessin exercir 
contra els seus autors. 

El Constructor respondrà directament dels danys materials causats en l’edifici per vicis 
o defectes derivats de la imperícia, falta de capacitat professional o tècnica, negligència o 
incompliment de les obligacions atribuïdes al Cap d’obra i altres persones físiques o jurídiques 
que en depenguin. 

Quan el Constructor subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l’execució 
de determinades parts o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels danys 
materials per vicis o defectes de la seva execució, sense perjudici de la repetició a què hi 
hagués lloc. 

El Director d’obra i el Director de l’execució de l’obra que subscriguin el certificat final 
d’obra seran responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document. 

Qui accepti la direcció d’una obra el projecte de la qual no hagi elaborat ell mateix, 
assumirà les responsabilitats derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del 
projecte, sense perjudici de la repetició que pogués correspondre davant el Projectista. 

Quan la Direcció d’obra es contracti de manera conjunta a més d’un tècnic, els 
mateixos respondran solidàriament sense perjudici de la distribució que entre ells 
correspongui. 

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el 
procés de l’edificació, si es prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuït, força major, 
acte de tercer o pel propi perjudicat pel dany. 

 
2.4 Prescripcions generals relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars 

2.4.1 Camins i accessos 

El Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l’obra, el tancament o tancat i 
el seu manteniment durant l’execució de l’obra. L’enginyer tècnic podrà exigir la seva 
modificació o millora. 

 
2.4.2 Replanteig 

El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny, assenyalant 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. 
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El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació de l’enginyer tècnic i un cop aquest 
hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d’un plànol que haurà de ser 
aprovada per l’enginyer, sent responsabilitat del Constructor l’omissió d’aquest tràmit. 

 
2.4.3 Inici de l’obra. Ritme d’execució dels treballs 

El Constructor donarà començament a les obres en el termini marcat al Pla de treballs, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquest 
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total es 
dugui a efecte dins del termini exigit en el contracte. 

Obligatòriament, i per escrit, haurà el Contractista de donar compte a l’enginyer i 
l’enginyer tècnic del començament dels treballs almenys amb 3 dies d’antelació. 

 
2.4.4 Ordre dels treballs 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs es facultat de la contracta, excepte 
en aquells casos en que, per circumstàncies d’ordre teòrics, estimi convenient la seva variació 
la Direcció Facultativa. 

 
2.4.5 Condicions generals d’execució dels treballs 

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 seva 
responsabilitat i per escrit lliurin l’enginyer o l’enginyer tècnic al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb el que especifica l’apartat 2.2.7. 

 
2.4.6 Documents d’obres ocultes 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a la terminació de 
l’edifici, s’aixecaran els plànols precisos perquè quedin perfectament definits. Aquests 
documents s’estendran per triplicat, lliurant un a l’arquitecte, un altre l’aparellador, i, el tercer 
al contractista, signats tots ells pels tres. Els plànols, que hauran d’anar suficientment acotats, 
es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 

 
2.4.7 Treballs defectuosos 

El Constructor haurà d’emprar materials que compleixin les condicions exigides al Plec 
de prescripcions tècniques particulars i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats 
d’acord amb l’especificat també en aquest 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 en aquests puguin existir 
per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
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col·locats, sense que li exoneri de responsabilitat el control que competeix a l’enginyer tècnic, 
ni tampoc el fet 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’anteriorment expressat, quan l’enginyer tècnic adverteixi 
vicis o defectes en els treball executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no 
reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o 
finalitzats aquests, i abans de verificar la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les 
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el contractat, i tot això a 
costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a l’enderroc i 
reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l’enginyer de l’obra, qui resoldrà. 

 
2.4.8 Vicis ocults 

Si l’enginyer tècnic tingués fundades raons per creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la 
recepció definitiva, els assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els 
treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstància a l’enginyer. 

Les despeses que s’ocasionin són a càrrec del Constructor, sempre que els vicis 
existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 
2.4.9 Materials i aparells. Procedència 

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec de prescripcions tècniques 
particulars preceptuï una procedència determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la 
seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l’enginyer tècnic una llista completa 
dels materials i aparells que hagi d’emprar en la qual s’especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cada un d’ells. 

 
2.4.10 Presentació de mostres 

A petició de l’enginyer, el Constructor li presentarà les mostres dels materials sempre 
amb l’antelació prevista en el calendari de l’obra. 

 
2.4.11 Materials no utilitzables 

El Constructor,a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en 
el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc.; que no siguin 
utilitzables a l’obra. 

Es retiraran de l’obra o es portaran a l’abocador, quan així sigui establert en el Plec de 
prescripcions tècniques particulars vigent a l’obra. 
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Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l’obra quan així ho 
ordeni l’enginyer tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, 
tenint en compte el valor d’aquests materials i les despeses del seu transport. 

 
2.4.12 Materials i aparells defectuosos 

Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no siguin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o no tinguin la preparació que s’hi exigeix o, a la fi, quan la falta de 
prescripcions formals d’aquell, es reconegui o demostri que no són adequats pel seu objecte, 
l’enginyer a instàncies de l’enginyer tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per 
altres que satisfacin les condicions o acompleixin l’objectiu al qual es destinen. 

Si als 15 dies de rebre el Constructor la ordre que retiri els materials que no estiguin en 
condicions, no ha fet, podrà fer-ho la propietat carregant les despeses a la contracta. 

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però 
acceptables a criteri de l’enginyer, es rebran però amb la rebaixa del preu que aquell 
determini, llevat que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions. 

 
2.4.13 Despeses ocasionades per proves i assajos 

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que 
intervinguin a l’execució de les obres, seran a compte de la contracta. 

Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties 
podrà començar de nou a càrrec del mateix. 

 
2.4.14 Neteja de les obres 

És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 
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 siguin necessaris 
perquè l’obra ofereixi bon aspecte. 

 
2.4.15 Obres sense prescripcions 

En l’execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant 
documentació del projecte, el Constructor s’atindrà, en primer terme, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
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2.5 Recepció de les obres 

2.5.1 Acta de recepció 

La recepció de l’obra és l’acte pel qual el Constructor, una vegada conclosa aquesta, fa 
entrega de la mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense 
reserves i haurà d’abastar la totalitat de l’obra o fases completes i acabades de la mateixa, 
quan així s’acordi per les parts. 

La recepció s’ha de consignar en una acta signada, almenys, pel Promotor i el 
Constructor, i en la mateixa es farà constar: 

a) Les parts que intervenen 
b) La data del certificat final de la totalitat de l’obra o de la fase completa i acabada 

de la mateixa 
c) El cost final de l’execució material de l’obra 
d) La declaració de la recepció de l’obra amb o sense reserves, especificant, si 

escau,aquestes de manera objectiva, i el termini en què haurien de quedar 
resolts els defectes observats. Una vegada esmenats els mateixos, es farà 
constar en una acta a part, subscrita pels signants de la recepció 

e) Les garanties que, si s’escau, s’exigeixin al constructor per assegurar les seves 
responsabilitats 

f) S’adjuntarà el certificat final d’obra subscrit pel Director d’obra i el Director de 
l’execució de l’obra i la documentació justificativa del control de qualitat 
realitzat. 

El Promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra per considerar que la mateixa no està 
acabada o que no s’adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig ha de ser 
motivat per escrit en l’acta, en la qual es fixarà el nou termini per efectuar la recepció. 

Llevat de pacte exprés en contra, la recepció de l’obra tindrà lloc dins dels 30 dies 
següents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final d’obra, termini que es 
comptarà a partir de la notificació efectuada per escrit al Promotor. La recepció s’entendrà 
tàcitament produïda si transcorreguts 30 dies des de la data indicada el Promotor no ha posat 
de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 

 
2.5.2 Documentació final 

L’enginyer, assistit pel Contractista i els tècnics que hagin intervingut en l’obra, 
redactaran la documentació final de les obres, que es facilitarà a la Propietat. Aquesta 
documentació s’adjuntarà, a l’acta de recepció, amb la relació identificativa dels agents que 
han intervingut durant el procés d’edificació, així com la relativa a les instruccions d’ús i 
manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui 
d’aplicació. Aquesta documentació constituirà el Llibre de l’edifici, que ha de ser encarregat pel 
Promotor i serà lliurat als usuaris finals de l’edifici. 

Al seu torn aquesta documentació es divideix en: 
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a) DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT D’OBRA 

L’esmentada documentació segons el CTE es compon de: 

- Llibre d’ordres i assistències, d’acord amb el que preveu el Decret 
461/1971, d’11 de març 

- Llibre d’incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre 

- Projecte, amb els seus annexos i modificacions degudament autoritzades 
pel Director de l’obra 

- Llicència d’obres, d’obertura del centre de treball i, si s’escau, d’altres 
autoritzacions administratives 

La documentació de seguiment serà dipositada pel Director de l’obra en 
el seu col·legi professional corresponent. 

 
b) DOCUMENTACIÓ DE CONTROL D’OBRA 

El seu contingut, la recopilació és responsabilitat del director d’execució 
d’obra, es compon de: 

- Documentació de control, que ha de correspondre al que estableix el 
projecte, més els seus annexos i modificacions 

- Documentació, instruccions d’ús i manteniment, així com garanties dels 
materials i subministraments, que ha de ser proporcionada pel 
Constructor, i és convenient recordar fefaentment 

- Documentació de qualitat de les unitats d’obra, preparada pel Constructor 
i autoritzada pel Director d’execució en el seu col·legi professional 

 
c) CERTIFICAT FINAL D’OBRA 

Aquest s’ajustarà al model publicat en el Decret 462/1971, d’11 de març, 
on el Director de l’execució de l’obra certificarà haver dirigit l’execució material 
de les obres i controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la 
qualitat de l’edificació d’acord amb el projecte, la documentació tècnica que el 
desenvolupa i les normes de bona construcció. 

El Director de l’obra certificarà que l’edificació ha estat realitzada sota la 
seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de la llicència i la 
documentació tècnica que el complementa, trobant-se disposada per a la seva 
adequada utilització d’acord amb les instruccions d’ús i manteniment. 

Al certificat final d’obra se li uniran com annexos els següents 
documents: 
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- Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del Promotor, 
s’haguessin introduït durant l’obra, fent constar la seva compatibilitat 
amb les condicions de la llicència 

- Relació dels controls realitzats 

 
2.5.3 Amidament definitiu dels treball i liquidació provisional de l’obra 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l’enginyer tècnic 
al seu amidament definitiu, amb precisa assistència del Constructor o del seu representant. 

S’estendrà l’oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l’arquitecte amb la 
seva signatura, servirà per l’abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la 
quantitat retinguda en concepte de fiança (segons el que estipula l’article 6 de la LOE). 

 
2.5.4 Termini de garantia 

El termini de garantia serà de dos anys a comptar des de la data de l’Acta de recepció. 

 

3. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

3.1 Principi general 

Tots els agents que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació, d’acord amb les 
condicions contractualment establertes. 

La Propietat, el Contractista i, si s’escau, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 
3.2 Fiances 

El contractista prestarà fiança d’acord amb algun dels següents procediments segons 
s’estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic, valors, o aval bancari, per import entre el 4% i el 10% 
del preu total de contracta 

b) Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagaments a compte en igual 
proporció 

 
3.2.1 Execució dels treballs amb càrrec a la fiança 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar 
l’obra en les condicions contractades, l’enginyer director, en nom i representació del 
propietari, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament per 
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administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a 
què tingui dret el propietari, en el cas que l’import de la fiança no bastés per cobrir l’import de 
les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin de recepció. 

 
3.2.2 Devolució de la fiança 

La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà de 30 
dies un cop signada l’Acta de recepció definitiva de l’obra. La propietat podrà exigir que el 
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l’execució de l’obra, tals 
com salaris, subministraments, subcontractes... 

 
3.2.3 Devolució de la fiança en cas d’efectuar-se recepcions parcials 

Si la propietat, amb la conformitat de l’enginyer director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a que se li retorni la part proporcional de la fiança. 

 
3.3 Preus 

3.3.1 Composició dels preus unitaris 

El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

 
a) COSTOS DIRECTES 

- La mà d’obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, que 
intervé directament en l’execució de la unitat d’obra 

- Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la 
unitat de què es tracti o que siguin necessaris per executar 

- Els equips i sistemes tècnics de seguretat i salut per a la prevenció i 
protecció d’accidents i malalties professionals 

- Les despeses de personal, combustible, energia, etc.; que tinguin lloc per 
l’accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades 
en l’execució de la unitat d’obra 

- Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, 
sistemes i equips esmentats 

 
b) COSTOS INDIRECTES 

Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, 
edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, 
assegurances, etc.; els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a 
l’obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un 5% dels 
costos directes. 
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c) DESPESES GENERALS 

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals 
i taxes de l’administració, legalment establertes. Es xifraran com un 13% de la 
suma dels costos directes i indirectes. 

 
d) BENEFICI INDUSTRIAL 

El benefici industrial del contractista s’estableix en el 6% sobre la suma 
dels costos directes i indirectes. 

 
e) PREU D’EXECUCIÓ MATERIAL 

Es denominarà preu d’execució material el resultat obtingut per la suma 
dels costos directes i indirectes. 

 
f) PREU DE CONTRACTA 

El preu de contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 

L’IVA s’aplica sobre aquesta suma (preu de contracta) però no integra el 
preu. 

 
3.3.2 Preus contradictoris 

Es produiran preus contradictoris només quan la propietat, per mitjà de l’enginyer, 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l’enginyer i el 
Contractista abans de començar l’execució dels treballs. Si subsisteix la diferència s’acudirà, en 
primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte i, en segon lloc, al 
banc de preus d’ús més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi hagi es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. 

 
3.3.3 Revisió dels preus contractats 

Degut a que el termini d’execució de les obres no supera 1 any, no es contempla la 
possibilitat de revisar els preus. 
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3.3.4 Aplec de materials 

El Contractista resta obligat a executar els apilaments de materials o aparells d’obra 
que la propietat ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari, són de l’exclusiva 
propietat d’aquest. De la seva guarda i conservació serà responsable el Contractista. 

 
3.4 Valoració i abonament dels treballs 

3.4.1 Forma d’abonament de les obres 

L’abonament dels treballs s’efectuarà així: 

1) Tipus fix o tant alçat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base de 
l’adjudicació, disminuïda en l’import de la baixa efectuada per l’adjudicatari 

2) Tipus fix o tant alçat per unitat d’obra. Aquest preu per unitat d’obra és 
invariable i s’hagi fixat per endavant, podent variar solament el nombre 
d’unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les diverses unitats d’obra executades, del 
preu invariable estipulat per endavant per a cadascuna d’elles, s’abonarà al 
Contractista l’import de les compreses en els treballs executats i ultimats 
d’acord i subjecció als documents que constitueixen el projecte, els que serviran 
de base per al mesurament i valoració de les diverses unitats 

3) Tant variable per unitat d’obra. Segons les condicions en què es realitzi i els 
materials diversos emprats en la seva execució d’acord amb les ordres de 
l’enginyer director. 
S’ha d’abonar al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior 

4) Per llistes de jornals i rebuts de materials 
5) Per hores de treball executat en les condicions determinades en el contracte 

 
3.4.2 Relacions valorades i certificacions 

En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte, farà el Contractista 
una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l’amidament 
que haurà practicat l’enginyer tècnic. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà 
aplicant al resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral 
corresponent per a cada unitat d’obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d’elles, tenint present a més el que estableix el present Plec de condicions generals respecte a 
millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta 
relació, se li facilitaran per l’enginyer tècnic les dades corresponents de la relació valorada, 
acompanyant-los d’una nota d’enviament, a fi que, dins el termini de 10 dies a partir de la data 
de recepció d’aquesta nota, pugui el Contractista examinar-los i tornar-les firmades amb la 
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seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri 
oportunes. 

Dins dels 10 dies següents a la recepció, l’enginyer director acceptarà o rebutjarà les 
reclamacions del Contractista, si n’hi hagués, donant compte al mateix de la seva resolució, 
podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l’enginyer 
director. 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà 
l’enginyer director la certificació de les obres executades. Del seu import es deduirà el 
percentatge que per a la construcció de la fiança s’hagi preestablert, si s’escau. 

El material emmagatzemat a peu d’obra per indicació expressa i per escrit del 
Propietari, podrà certificar fins al 90% del seu import, als preus que figuren en els documents 
del projecte, sense afectar-los del percentatge de contracta. 

Les certificacions es remetran al propietari, dins del mes següent al període a què es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es derivin de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l’obra executada en el termini al qual la 
valoració es refereix. En el cas que l’enginyer director ho exigís, les certificacions s’estendran a 
l’origen. 

 
3.4.3 Pagaments 

Els pagaments s’efectuaran pel Propietari en els terminis prèviament establerts, i el 
seu import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades per 
l’enginyer director, en virtut de les quals es verifiquen aquells. 

 
3.5 Diversos 

3.5.1 Unitats d’obra defectuoses, però acceptables 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l’enginyer director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament després de 
sentir al Contractista, el qual s’haurà de conformar-se amb aquesta resolució, llevat del cas en 
que, estant dins del termini d’execució, s’estimi més enderrocar l’obra i refer-la d’acord amb 
condicions, sense excedir d’aquest termini. 

 
3.5.2 Assegurança de les obres 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que 
duri la seva execució fins la recepció definitiva, la quantia de l’assegurança coincidirà en cada 
moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 20 

L’import abonat per la societat asseguradora, en el cas de sinistre, s’ingressarà en 
compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s’aboni l’obra que es construeixi, i 
a mesura que aquesta es vagi realitzant. 

El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions, com 
la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, 
fet en document públic, el propietari podrà disposar d’aquest import per menesters distints 
del de reconstrucció de la part sinistrada. 

La infracció del que s’ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 
resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc.; i una indemnització equivalent a l’import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però només en proporció equivalent al 
que suposi la indemnització abonada per la companyia asseguradora, respecte a l’import dels 
danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l’enginyer director. 

Els riscos assegurats i les condicions que figurin a la pòlissa o pòlisses d’assegurances, 
els posarà el Contractista, abans de contractar, en coneixement del propietari, a fi de recaptar 
d’aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

A més s’han d’establir garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de 
la construcció, segons es descriu en l’article 81, en base a l’article 19 de la LOE. 

 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

Índex 
B. MATERIALS 1 
B0. Materials bàsics 1 

B01. Líquids 1 
B011. Neutres 1 

B03. Granulats 2 
B031. Sorres 2 
B037. Tot-u 7 

B05. Aglomerants i conglomerants 10 
B052. Guixos 10 
B05A. Beurades 12 

B06. Formigons de compra 14 
B064. Formigons estructurals en massa 14 
B065. Formigons estructurals per armar 19 
B06N. Formigons d’ús no estructural 23 
B06Q. Formigons estructurals per armar amb fibres 25 

B07. Morters de compra 29 
B09. Adhesius 32 

B090. Adhesius d’aplicació unilateral 32 
B0A. Ferreteria 33 

B0A1. Filferros 34 
B0A3. Claus 34 
B0A5. Cargols 35 
B0A6. Tacs i visos 36 

B0C. Plaques, planxes i taulers 37 
B0C6. Plaques de polièster reforçat 37 
B0CH. Planxes d’acer 38 

B0D. Materials per a encofrats i apuntalaments 40 
B0D2. Taulons 40 
B0D3. Llates 41 
B0D7. Taulers 42 
B0D8. Plafons 43 
B0DZ. Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 44 

B0E. Materials bàsics d’aglomerats de ciment 45 
B0E8. Blocs de formigó cel·lular 45 

B0F. Materials bàsics de ceràmica 47 
B0F1. Maons ceràmics 47 
B0FH. Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat 51 

B4. Materials per a estructures 55 
B44. Materials d’acer per a estructures 55 

B44Z. Planxes i perfils d’acer 55 
B4L. Elements resistents industrialitzats per a formació de sostres 59 

B4LV. Lloses alveolars de formigó pretesat 59 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

B4P. Materials prefabricats per a estructures 62 
B4PQ. Escales prefabricades de formigó 62 

B5. Materials per a cobertes 63 
B53. Materials per a cobertes de plaques conformades 63 

B53Z. Materials auxiliars per a cobertes de plaques conformades 63 
B5Z. Materials especials per a cobertes 65 

B5ZH. Canals exteriors, boneres i reixes de desguàs 65 
B5ZZ. Materials auxiliars per a cobertes 67 

B7. Materials per a impermeabilitzacions i aïllaments 68 
B77. Làmines de polietilè, polipropilè i poliolefines 68 
B7J. Materials per a junts i segellats 69 

B7J2. Materials per al reblert de junts 69 
B7J5. Segellants 70 

B8. Materials per a revestiments 72 
B84. Materials per a cels rasos 72 

B84A. Lamel·les metàl·liques 72 
B84Z. Materials auxiliars per  a cels rasos 72 

B89. Materials per a pintures 74 
B8Z. Materials especials per a revestiments 76 

B8ZA. Materials per a imprimacions i tractaments superficials 76 
B9. Materials per a paviments 78 

B96. Materials pera a vorades 78 
B961. Peces rectes de pedra natural pera a vorades 78 

B9C. Materials per a paviments de terratzo i paviments de rajoles de granulat 
conglomerat amb resina 

80 

B9C1. Terratzo llis 80 
B9CZ. Materials auxiliars per a paviments de terratzo 83 

BA. Materials per a tancaments i divisòries practicables 84 
BAB. Materials per a tancaments practicables d’acer en perfils laminats 84 
BAF. Materials per a tancaments practicables d’alumini 86 
BAQ. Fulles de fusta per a portes i armaris 90 

BAQD. Fulles batents de fusta per a portes i armaris 90 
BAR. Portes per a ús comercial, industrial i de serveis comuns 92 

BARB. Portes enrotllables 92 
BAZ. Materials especials per a tancaments i divisòries practicables 93 

BAZG. Ferramenta per a finestres i portes 93 
BB. Materials per a protecció i senyalització 98 

BB1. Baranes i ampits 98 
BB13. Baranes d’alumini 98 
BB14. Passamans per a baranes 99 

BBA. Materials per a senyalització horitzontal 100 
BBA1. Materials per a marques vials horitzontals 100 

BBA12. Pintura per a senyalització 100 
BD. Materials per a evacuació, canalització i ventilació estàtica 102 

BD1. Tubs i accessoris per a evacuació vertical d’aigües residuals 102 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

BD13. Tubs de materials plàstics 102 
BD1Z. Materials per a evacuació d’aigües residuals 104 

BD1Z2. Brida per a tub 104 
BD5. Materials per a drenatges 105 

BD51. Boneres 105 
BD7. Tubs per a clavegueres i col·lectors 106 

BD7F. Tubs de pvc per a clavegueres i col·lectors 106 
BD7FR. Tub de pvc-u per a sanejament sense pressió 106 

BDD. Materials per a pous de registre 108 
BDD1. Materials per a pous de registre circulars 108 

BDW. Accessoris genèrics per a desguassos i baixants de polipropilè 110 
BDW3. Accessoris genèrics per a desguassos i baixants de plàstic 110 

BDW3B. Accessoris i elements de muntatge per a desguassos i baixants 
de pvc 

110 

BDY. Elements de muntatge per a baixants 111 
BDY3. Elements de muntatge per a desguassos i baixants de plàstic 111 

BDY3B. Accessoris i elements de muntatge per a desguassos i baixants 
de pvc 

111 

BF. Tubs i accessoris per a gasos i fluids 112 
BFA. Tubs i accessoris de pvc 112 
BFW. Accessoris genèrics de tubs per a gasos i fluids 115 
BFY. Elements de muntatge de tubs de gasos i fluids 115 

BJ. Materials per a instal·lacions de lampisteria, reg i aparells sanitaris 116 
BJ1. Aparells sanitaris 116 

BJ12. Plats de dutxa 116 
BJ13. Lavabos 117 
BJ14. Inodors 120 
BJ1Z. Accessoris d’aparells sanitaris 122 

BJ2. Aixetes i accessoris per a aparells sanitaris 124 
BJ2Z. Aixetes i accessoris complementaris 124 

BJA. Aparells de producció i acumulació d’aigua calenta sanitària 125 
BJA2. Escalfadors acumuladors elèctrics 125 

BJM. Elements de mesura, control i regulació 127 
BJM1. Comptadors d’aigua i elements per a centralització de lectures 127 

BJS. Equips per a reg 129 
BJSA. Programadors 129 

BJSA4. Programador de reg amb alimentació a 24V 129 
BJSB. Electrovàlvules 130 

BM. Materials per a instal·lacions contra incendis i seguretat 131 
BM1. Materials per a instal·lacions d’incendis i gasos 131 

BM14. Polsadors d’alarma 131 
BM2. Materials per a instal·lacions d’extinció d’incendis 133 

BM21. Hidrants 133 
BM23. Boques d’incendi 134 
BM24. Detectors - extintors automàtics 137 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

BM3. Extintors 140 
BM31. Extintors 140 

BMY. Parts proporcionals d’elements especials per a instal·lacions contra 
incendis 

141 

BN. Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió 142 
BN2. Grups de pressió i dipòsits 142 

BNX2. Grups de pressió d’aigua amb dipòsit d’aire 142 
BR. Materials per a jardineria i per a mesures correctores d’impacte ambiental 144 

BR3. Condicionadors químics i biològics del sòl i materials per a acabats 
superficials 

144 

BR34. Esmenes biològiques 144 
BR4. Arbres i plantes 145 

  
D. ELEMENTS COMPOSTOS 147 
D0. Elements compostos bàsics 147 

D07. Morters i pastes 147 
D070. Morters sense additius 147 

D0B. Acer ferrallat o treballat 148 
  
E. PARTIDES D’OBRA D’EDIFICACIÓ 149 
E2. Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 149 

E22. Moviments de terres 149 
E221. Excavacions per a rebaix del terreny 149 
E222. Excavacions de rases i pous 151 
E225. Reblert, estesa i piconatge de terres i granulats 154 

E3. Fonaments 156 
E31. Rases i pous 156 

E315. Formigonament de rases i pous 156 
E31B. Armadures per a rases i pous 159 
E31D. Encofrat per a rases i pous 162 

E3Z. Elements especials per a fonaments 164 
E4. Estructures 165 

E44. Estructures d’acer 165 
E4D. Muntatge i desmuntatge d’encofrats i col·locació d’alleugeriments 171 

E4DC. Muntatge i desmuntatge d’encofrats per a lloses i bancades 171 
E4L. Elements resistents industrialitzats per a formació de sostres 174 

E4LV. Lloses alveolars de formigó pretesat per a sostres 174 
E4P. Elements estructurals prefabricats 177 

E5. Cobertes 178 
E53. Cobertes de plaques conformades 178 

E534. Cobertes de plaques de polièster reforçat 178 
E5Z. Elements especials per a cobertes 179 

E5ZJ. Canals exteriors 179 
E6. Tancaments i divisòries 181 

E61. Parets i envans d’obra de fàbrica 181 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

E612. Parets de ceràmica 181 
E61B. Parets de blocs de formigó cel·lular 183 

E63. Tancaments de plaques conformades 185 
E635. Tancaments de plaques d’acer 185 

E7. Impermeabilitzacions i aïllaments 186 
E77. Membranes amb làmines de polietilè i poliolefines 186 
E7D. Aïllaments contra el foc 187 

E7D6. Pintures ignífugues i intumescents 188 
E7J. Junts i segellats 189 

E7J2. Reblert de junts 189 
E8. Revestiments 190 

E81. Arrebossats i enguixats 190 
E811. Arrebossats 190 

E82. Enrajolats 192 
E825. Enrajolats amb rajola de ceràmica esmaltada mat 192 

E84. Cels rasos 194 
E9. Paviments 197 

E92. Subbases 197 
E921. Subbases de tot-u 197 

E9C. Paviments de terratzo i pedra artificial 199 
E9C1. Paviments de terratzo llis 199 

E9G. Paviments de formigó 201 
E9G3. Paviments de formigó amb fibres acabats sense additius 201 

EA. Tancaments i divisòries practicables 202 
EAB. Tancaments practicables d’acer en perfils laminats 202 
EAF. Tancaments practicables d’alumini 203 
EAQ. Fulles de fusta per a portes i armaris 205 
EAR. Portes per a ús comercial, industrial i serveis comuns 206 
EAW. Automatismes per a tancaments practicables 207 

EAWC. Automatismes per a portes correderes 207 
EB. Proteccions i senyalització 208 

EB1. Baranes 208 
EB13. Baranes d’alumini 208 
EB14. Passamans per a baranes 210 

EBA. Senyalització horitzontal 211 
ED. Instal·lacions d’evacuació 212 

ED1. Desguassos, baixants i aïllaments i accessoris de desguassos i baixants 212 
ED15. Baixants i conductes de ventilació amb tubs de materials plàstics 212 

ED5. Drenatges 214 
ED51. Boneres 214 

ED7. Claveguerons 215 
ED7F. Clavegueró amb tub de pvc-u per a sanejament sense pressió, 

soterrat 
215 

EDB. Soleres per a pous de registre 217 
EDD. Parets per a pous de registre 218 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

EDE. Depuració d’aigües 221 
EDE4. Separador de greixos 221 

EF. Tubs i accessoris per a gasos i fluids 222 
EFA. Tubs de pvc 222 

EJ. Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris 225 
EJ1. Aparells sanitaris 225 

EJ12. Plats de dutxa 225 
EJ13. Lavabos 226 
EJ14. Inodors 227 

EJ2. Aixetes i accessoris per a aparells sanitaris 228 
EJA. Producció d’aigua calenta sanitària 230 

EJA2. Escalfadors acumuladors elèctrics 230 
EJM. Elements de mesura, control i regulació 231 

EJM1. Comptadors d’aigua i elements per a centralització de lectures 231 
EM. Instal·lacions contra incendis i de seguretat 233 

EM1. Instal·lacions de protecció d’incendis i gasos 233 
EM14. Polsadors d’alarma 233 

EM2. Instal·lacions d’extinció d’incendis 234 
EM21. Hidrant 234 
EM23. Boques d’incendi 235 
EM24. Detectors - extintors automàtics 237 

EM3. Extintors 239 
EN. Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió 240 

ENX. Grups de pressió 240 
ENX2. Grups de pressió d’aigua amb dipòsit d’aire 240 

ER. Jardineria 242 
ER3. Condicionament químic i biològic del sòl i acabats superficials 242 
ER4. Subministrament d’arbres i plantes 243 
ER6. Plantació 244 

  
F. PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ 245 
F6. Tancaments i divisòries 245 

F61. Parets i envans d’obra de fàbrica 245 
F612. Parets de ceràmica  245 

F6A. Reixats i tanques lleugeres 247 
F6A2. Tanques amb planxes metàl·liques 247 

F9. Paviments 248 
F96. Vorades 248 
F9P. Paviments sintètics 249 

F9P9. Paviments de cautxú reciclat 249 
FJ. Equips per a instal·lacions d’aigua, reg i piscines 250 

FJS. Equips per a reg 250 
FJS5. Reg per degoteig 250 
FJSA. Programadors 251 
FJSB. Electrovàlvules 252 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell  

FR. Jardineria 253 
FR4. Subministrament d’arbres i de plantes 253 
FR6. Plantacions i transplantaments d’arbres i plantes 254 

  
K. PARTIDES D’OBRA DE REHABILITACIÓ – RESTAURACIÓ D’EDIFICIS 256 
KQ. Equipaments 256 

KQN. Escales prefabricades 256 
KQN2. Escales prefabricades rectes 256 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 1 

B. MATERIALS 
B0. Materials bàsics 
B01. Líquids 
B011. Neutres 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0111000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l’ús d’aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui ≤ 1,3 g/m3 i la densitat 
total sigui ≤ 1,1 g/cm. 
L’aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat. 
Si ha d’utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s’haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952): ≥ 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): ≤ 15 g/l (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4

- (UNE 83956) 
- Ciment tipus SR: ≤ 5 g/l (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: ≤ 1 g/l (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
- Aigua per a formigó armat: ≤ 3 g/l (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat: ≤ 1 g/l (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: ≤ 3 g/l (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): ≤ 15 g/l (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar: 
- Pretesat: ≤ 0,2% pes de ciment 
- Armat: ≤ 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes de ciment 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l’inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha 
d’analitzar l’aigua per determinar: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos 
anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de 
la EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de 
mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat. 

 

B03. Granulats 
B031. Sorres 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0310500, B031600, B0315600. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d’aquest tipus de residu. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Sorra per a confecció de formigons, d’origen: 
- De pedra calcària 
- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d’on s’han d’obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 
d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 
freqüent dels materials que se n’extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d’altres sulfurs oxidables: 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): ≤ 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en 
quantitats superiors a les contemplades a la EHE. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’article 28 de la EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa = 4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: ≤ 0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: ≤ 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: ≤ 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: ≤ 5% 
- Coeficient de Los Ángeles: ≤ 40 
- Continguts màxims d’impureses: 

- Material ceràmic: ≤ 5% del pes 
- Partícules lleugeres: ≤ 1% del pes 
- Asfalt: ≤ 1% del pes 
- Altres: ≤ 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’utilitzen per a la confecció del 
formigó. 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; 
V, varis; A, artificial i R, reciclat). 
Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): ≤ 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE-
EN 1744-1): ≤ 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): ≤ 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): ≤ 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: ≤ 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: ≤ 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar: 
- Pretesat: ≤ 0,2% pes de ciment 
- Armat: ≤ 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes de ciment 
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: ≤ 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: ≤ 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: ≤ 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d’alta resistència: < 40 
- Formigons en massa o armats amb fck≤30 N/mm2: < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s’ha de 
realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s’ha de 
realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent: 
 

Límits 
Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 

Superior 0 4 16 40 70 77 (1) 

Inferior 15 38 60 82 94 100 100 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 
- Qualsevol tipus: ≤ 1,5% en pes 

- Granulat fi: 
- Granulat arrodonit: ≤ 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 
específica d’exposició: ≤ 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d’exposició: ≤ 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d’exposició: ≥ 70 
- Resta de casos: ≥ 75 

Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6): ≤ 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 
- Qualsevol tipus: ≤ 1,5% en pes 

- Granulat fi: 
- Granulat arrodonit: ≤ 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d’exposició: ≤ 10% en pes 
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d’exposició: ≤ 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d’exposició: ≤ 0,6% en pes 
- Resta de casos: ≤ 0,3% en pes 

 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
 

Tamís UNE 7-050 (mm) Percentatge en pes que passa pel tamís Condicions 

5,00 A A = 100 
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2,50 B 60 ≤ B ≤ 100 

1,25 C 30 ≤ B ≤ 100 

0,63 D 15 ≤ B ≤ 70 

0,32 E 5 ≤ B ≤ 50 

0,16 F 0 ≤ B ≤ 30 

0,08 G 0 ≤ B ≤ 15 

Altres condicions  

C – D ≤ 50 

D – E ≤ 50 

C – E ≤ 70 

 
Mida dels grànuls: ≤ 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials: ≤ 2% 
 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids 
Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
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- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid 
subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d’obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre. 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d’obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre. 
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d’obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre. 

- Productes per a carreteres i altres treballs d’obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que 
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre: 
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat 
de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l’article 28.4.1. 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de 
com a màxim tres mesos d’antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 
78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte 
l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assajos. 
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La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 
poder realitzar els assajos següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE-EN 1744-1) 
- Compostos de sofre (SO3

-) respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1) 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1) 
- Contingut de Ió Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508) 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6) 
- Assaig d’identificació per raigs X 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s’hagi realitzat l’apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han 
de prendre mostres per realitzar els assajos corresponents. 
S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de 
projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició 
- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè 
(UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): ≤ 0,6% en pes 
- Resta de casos: ≤ 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila 
en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder 
utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o il·lita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid 
són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d’ús no estructural. 

 

B037. Tot-u 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0372000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
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S’han considerat els tipus següents: 
- Tot-u artificial 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l’indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de 
granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 
condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’altres capes de ferm, 
o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d’argila, marga, matèria orgànica, ni d’altres matèries estranyes 
que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 
cantera o de grava natural. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una 
planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà 
utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d’estar continguda dins 
d’un dels fusos següents: 
 

Tamís UNE-EN 933-2 (mm) 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

ZA 25 ZA 20 ZAD 20 

40 100 – – 

25 75 – 100 100 100 

20 65 – 90 75 – 100 65 – 100 

8 40 – 63 45 – 73 30 – 58 

4 26 – 45 31 – 54 14 – 37 

2 15 – 32 20 – 40 0 – 15 

0,5 7 – 21 9 – 26 0 – 6 

0,25 4 – 18 5 – 18 0 – 4 

0,063 0 – 8 0 – 9 0 – 2 

 
La fracció retinguda pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 
tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Trànsit T0 a T2: < 30 
- T3, T4 i vorals: < 35 

Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2: > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45 

Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30 

Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4: No plàstic 
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- Vorals sense pavimentar: 
- Límit líquid (UNE 103103): < 30 
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10 

Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130): < 2 
Si el material prové de reciclatge d’enderrocs (condicions addicionals): 

- Inflament (NLT-111): < 2% 
- Contingut de materials petris: ≥ 95% 
- Contingut de restes d’asfalt: < 1% en pes 
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes 

Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que el material estigui en contacte amb capes 
tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 

Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5% 

Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assajos d’identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 
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- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és 
menor 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assajos si considera que els materials 
són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots 
consecutius. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assajos d’identificació del material: 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
- Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
- Partícules triturades (UNE EN 933-5) 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assajos d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 

 

B05. Aglomerants i conglomerants 
B052. Guixos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0521200. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les 
característiques d’adormiment, resistència, adherència, retenció d’aigua, densitat o altres. 
S’han contemplat els tipus de guixos següents: 

- Conglomerants a base de guix 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d’estar homologat d’acord amb el RD 1312/1986 o disposar d’una certificació de conformitat a normes 
segons l’ordre 14/01/1991. 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
S’ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 

- Guix de construcció d’aplicació manual de designació B1: ≥ 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: ≥ 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2 

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d’aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 11 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2 

Temps d’inici d’adormiment: 
- Guix de designació B1 d’aplicació manual: > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts 
- Guix de designació C6: > 20 minuts 

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s’han de designar de la 
següent manera: 

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma EN 13279-1 
- Resistència a compressió 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en sacs, de manera que no s’alterin les seves característiques. 
 
Emmagatzematge: en lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s’alterin les seves condicions. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 
1: Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Part 
2: Métodos de ensayo. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:  
 

Producte Ús previst Característiques Sistema 

Guix de construcció i 
conglom. a base de 

guix per a la 
construcció 

En parets, envans, sostres, revest. segons 
procedeixi, p/protecció davant del foc 

d’elements estruct. i/o compartimentació 
davant del foc en edificis  

Reacció al foc 3/4 

Altres 4 

En parets, envans, sostres, revest. segons 
procedeixi, en situacions i usos no mencionats 

anteriorment 
Tots 4 

 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre l’embalatge de 
manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha 
d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
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- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
- Reacció al foc 
- Aïllament directe al soroll aeri 
- Resistència tèrmica 
- Característiques a les que s’aplica l’opció “Prestació No Determinada” (PND) 
- Com alternativa la designació normalitzada 

 
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament. 
Abans de començar l’obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del 
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assajos següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Aigua combinada: (UNE 102-032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102-032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102-037) 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 102-032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d’adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102-032) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país 
de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assajos de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea 
EN 13279-2. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ: 
No es podran utilitzar a l’obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del 
fabricant, d’acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma 
UNE-EN 13279-1. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assajos per 
duplicat, sobre dues mostres tretes de l’acopi existent a l’obra. Si un qualsevol dels resultats no és 
satisfactori, es rebutjarà tot l’acopi i es faran tots els assajos esmentats a les següents cinc partides que 
arribin a l’obra. 

 

B05A. Beurades 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B05A2103. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts 
entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d’elements pretesats o 
postesats. 
S’han considerat els tipus següents: 
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- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els 
junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en 
interior o exteriors 

S’han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius 
orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans 
d’utilitzar- se 

 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG): 
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- CG 1: Material de rejuntat cimentós normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentós millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a 
l’abrasió i absorció d’aigua reduïda) 

Característiques fonamentals: 
- Resistència a l’abrasió (EN 12808-2): ≤ 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): ≥ 2,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): ≥ 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4): ≤ 3 mm/m 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

- Després de 30 min: ≤ 5 g 
- Després de 240 min: ≤ 10 g 

Característiques addicionals: 
- Alta resistència a l’abrasió (EN 12808-2): ≤ 1000 mm3 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

- Després de 30 min: ≤ 2 g 
- Després de 240 min: ≤ 5 g 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
 
Emmagatzematge: en el seu envàs d’origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit 
de la intempèrie, de manera que no se n’alterin les condicions inicials. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la 
conformidad, clasificación y designación. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 
A l’embalatge o a l’albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 
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- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat 
- Instruccions d’us: 

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 
està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d’aplicació 
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús 
- Àmbit d’aplicació 

 

B06. Formigons de compra 
B064. Formigons estructurals en massa 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B064300C, B064500C. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d’abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar d’acord 
amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s’expressarà, com 
a mínim, la següent informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d’acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d’ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar, s’han d’especificar abans de l’inici del 
subministrament. 
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El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense 
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen cendres volants no 
han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons 
l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck ≤ 50 N/mm2 , resistència stàndard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j 
dies d’edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 (28/t)1/2] 
(on fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: 
edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d’enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa ≥ 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats ≥ 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l’aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 
- 2.300 kg/m3 si fck ≤50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretesats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició més 
favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: ≥ 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: ≥ 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat: ≥ 275 kg/m3 
- A totes les obres: ≤ 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més favorable 
ha de ser: 

- Formigó en massa: ≤ 0,65 
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- Formigó armat: ≤ 0,65 
- Formigó pretesat: ≤ 0,60 

Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 
- Consistència líquida: 16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant. 
L’ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar: 

- Pretesat: ≤ 0,2% pes de ciment 
- Armat: ≤ 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d’Abrams: 

- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
- Consistència fluida: ± 2 cm 
- Consistència líquida: ± 2 cm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en camions formigonera. 
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l’adormiment. 
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: no es pot emmagatzemar. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 17 

- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assajos previs de laboratori. Per a cada dosificació 
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 
provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 
Assajos característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No 
seran necessaris aquests assajos si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient 
experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots 
de control de com a màxim: 

- Volum de formigonament: ≤ 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament ≤ 2 setmanes; superfície construïda ≤ 500 m2; Nombre de plantes ≤ 2 
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 

- Temps de formigonament ≤ 2 setmanes; superfície construïda ≤ 1000 m2; Nombre de plantes ≤ 2 
- Massissos: 

- Temps de formigonament ≤ 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i 
tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, 
conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en: 

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 
metres 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de 
càlcul a compressió fcd no superior a 10 N/mm2. 
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La DF podrà eximir la realització dels assajos característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors 
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades 
d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≤ 30 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 1 
- Altres casos: N ≥ 3 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≥ 35 i ≤ 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 1 
- Altres casos: N ≥ 4 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≥ 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 2 
- Altres casos: N ≥ 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop 
efectuats els assajos, s’ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per 
a cadascuna de les N pastades controlades: x1 ≤ x2 ≤ … ≤ xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s’acceptarà quan xi ≥ fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris 
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció 
molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt 
exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si: f(x) = x K2rN ≥ fck 
on: 

- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 

Coeficient: 
- Número de pastades: 

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a 
l’obra més de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* ≥ fck. 
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mitjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
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El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de 
la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, 
arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor 
de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S’acceptarà quan: fc,real ≥ fck 
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assajos de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

B065. Formigons estructurals per armar 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B065960C. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d’abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar d’acord 
amb les prescripcions de la EHE. La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o 
per dosificació i s’expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d’acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d’ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades en la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar, s’ha d’especificar abans de l’inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni 
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de cendres 
volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen cendres volants no 
han de superar el 35% del pes del ciment. 
Si s’utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons 
art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un segell o 
marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d’un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l’aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80303-3) 

Classe del ciment: 32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició més 
favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: ≥ 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: ≥ 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat: ≥ 275 kg/m3 
- A totes les obres: ≤ 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més favorable ha de 
ser: 

- Formigó en massa: ≤ 0,65 kg/m3 
- Formigó armat: ≤ 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat: ≤ 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d’Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10 - 15 cm 

L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
- Pretesat: ≤ 0,2% pes del ciment 
- Armat: ≤ 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes del ciment 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d’Abrams: 

- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en camions formigonera. 
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l’adormiment. 
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: no es pot emmagatzemar. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assajos previs de laboratori. Per a cada dosificació 
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 
provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 
Assajos característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No 
seran necessaris aquests assajos si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient 
experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots 
de control de com a màxim: 

- Volum de formigonament: ≤ 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament ≤ 2 setmanes; superfície construïda ≤ 500 m2; Nombre de plantes ≤ 2 
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- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
- Temps de formigonament ≤ 2 setmanes; superfície construïda ≤ 1000 m2; Nombre de plantes ≤ 2 

- Massissos: 
- Temps de formigonament ≤ 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i 
tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, 
conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en: 

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 
metres 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de 
càlcul a compressió fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assajos característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors 
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades 
d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≤ 30 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 1 
- Altres casos: N ≥ 3 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≥ 35 i ≤ 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 1 
- Altres casos: N ≥ 4 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≥ 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 2 
- Altres casos: N ≥ 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop 
efectuats els assajos, s’ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per 
a cadascuna de les N pastades controlades: x1 ≤ x2 ≤ … ≤ xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s’acceptarà quan xi ≥ fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris 
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció 
molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt 
exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x K2rN ≥ fck 
on: 

- f(x) Funció d’acceptació 
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- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 

Coeficient: 
- Número de pastades: 

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a 
l’obra més de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* ≥ fck. 
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mitjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
L’incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de 
la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, 
arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor 
de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S’acceptarà quan: fc,real ≥ fck 
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assajos de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

B06N. Formigons d’ús no estructural 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06NLA2C. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la 
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d’un material 
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S’han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 
estructural al procés d’abocat 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/BQ, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
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Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre que compleixi 
amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE- 08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als 
requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural contenen poc 
ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar d’acord 
amb les prescripcions de la EHE-08. 
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment: ≥ 32,5 
Contingut de ciment: ≥ 150 kg/m3 
Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d’Abrams: 

- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes: ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes: ± 3% 
- Contingut d’aigua: ± 3% 
- Contingut d’additius: ± 5% 
- Contingut d’addicions: ± 3% 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en camions formigonera. 
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l’adormiment. 
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: no es pot emmagatzemar. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta. 

La DF ha de poder eximir la realització dels assajos característics de dosificació quan el formigó que es vagi 
a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mitjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
L’incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 

B06Q. Formigons estructurals per armar amb fibres 
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0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06QE76A. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb fibres estructural (HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, discretes i 
aleatòriament distribuïdes en una quantitat no superior al 1,5% en volum, amb o sense addicions (cendres 
volants o fum de silici), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d’acord amb el títol 4t. 
de la llei 21/1992 de 16 de juliol d’indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D’ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar d’acord 
amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s’expressarà, com 
a mínim, la següent informació: 

- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient al que s’exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d’acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A 
- T: Indicatiu que serà HMF pel formigó amb fibres en massa, HAF pel formigó amb fibres armat i HPF 
pel formigó amb fibres pretesat 
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2 

- HMF = 20,25,30,35,40 
- HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 

- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimèriques) i V(vidre) 
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm. 
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 

Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per: 
- CR, per a fibres amb control de retracció 
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó 
- O, en la resta de casos 

La designació per dosificació s’ha de fer d’acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A 
- G: contingut en fibres en kg/m3 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla de 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d’ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
Amb anterioritat a l’inici del formigonament, el subministrador proposarà una dosificació d’obra, i 
realitzarà els assajos previs d’acord amb l’annex 22 de la EHE-08, els resultats dels quals haurà de validar 
la DF. 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d’altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar, s’han d’especificar abans de l’inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense 
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%. 

- Toleràncies: 
- Consistència fluida: ± 2 cm 
- Consistència líquida: ± 2 cm 

- Contingut en fibres 
- Pes: ± 3 % 

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2): 
- Contingut en fibres: ≤ 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d’edificació, si s’utilitzen cendres volants no 
han de superar el 35% del pes del ciment. Si s’utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons 
l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Les fibres s’incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment desprès del 
granulat gruixut. 
Tipus de fibres: 

- Estructurals: fibres d’acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre 
- No Estructurals: microfibres polimèriques i fibres de vidre 

Les característiques de les fibres seran les recollides a l’annex 14, capítol VI de la EHE-08. 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 
- Formigó armat Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l’aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 
- 2.300 kg/m3 si fck ≤50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretesats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició més 
favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: ≥ 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: ≥ 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat: ≥ 275 kg/m3 
- A totes les obres: ≤ 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més favorable 
ha de ser: 

- Formigó en massa: ≤ 0,65 
- Formigó armat: ≤ 0,65 
- Formigó pretesat: ≤ 0,60 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 28 

Classes d’exposició: 
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres 
d’acer al carboni sense cap protecció front la corrosió 
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres d’acer i 
sintètiques 

El contingut en fibres d’acer amb funció estructural en un formigó serà ≥ 20 kg/m3 
El contingut en fibres en un formigó serà ≤ 1,5% en volum de formigó 
Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2): 
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d’Abrams ≥ 9 cm. 

- Consistència fluida: 10-15 cm 
- Consistència líquida: 16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant. 
L’augment de la consistència degut a l’ús de fibres es compensarà amb la incorporació d’additius 
reductors d’aigua, sense modificar la dosificació d’aigua prevista  Ió clor total aportat per components 
d’un formigó no pot superar: 

- Pretesat: ≤ 0,2% pes de ciment 
- Armat: ≤ 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes de ciment 
- Amb fibres metàl·liques: ≤ 0,4% pes del ciment 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2): 

- Contingut en fibres: ≤ 10% 
 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en camions formigonera. 
El formigó ha d’arribar a l’obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l’adormiment. 
Queda expressament prohibit l’addició al formigó de qualsevol quantitat d’aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
 
Emmagatzematge: no es pot emmagatzemar. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 
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- Resistència residual a la tracció 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
- Resistència residual a la tracció 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Característiques de les fibres: 

- Tipus 
- Material 
- Dimensions 
- Forma 
- Contingut de fibres per m3 (± 3 %) 

La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial suportada 
amb una fitxa tècnica, que ha d’acceptar la DF i estarà disponible al llibre d’obra. 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 

 

B07. Morters de compra 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0710150, B07101T1, B0710250, B0711012. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Barreja d’un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 
- Morter de ram de paleta 

El morter d’anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua 
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de 
superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, 
que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 
additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada 
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- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals 
que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més 
components 

S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 
millorats) 

 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu 
cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o 
igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior 
o igual al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima 
declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum 
o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 
- Temps d’us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): ≤ 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
- Absorció d’aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 
aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
- Densitat (UNE-EN 1015-10): ≤ 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): ≤ 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 
- Material amb contingut de matèria orgànica ≤ 1,0%: Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
 
Emmagatzematge: en el seu envàs d’origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit 
de la intempèrie, de manera que no se n’alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 
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- Morter adhesiu: 1 any 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos per a la construcció 
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

A l’embalatge o a l’albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d’us: 

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 
està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d’aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d’aplicació 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i 
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d’obtenir les propietats especificades (concepte de 
prestació): 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica 

- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 
que s’han declarat (concepte de recepta): 
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- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l’embalatge o a l’albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d’unió (adhesió) 
- Absorció d’aigua 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 
provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA: 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’acord a 
les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s’acceptarà el lot 
- Si resulta inferior al 90% s’encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat 
del element corresponent. S’acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el 
projecte 

 

B09. Adhesius 
B090. Adhesius d’aplicació unilateral 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0905000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S’han considerat els següents tipus: 
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- De poliuretà (un sol component) 
 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser 
mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, després de tres minuts d’agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 
pellofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d’inflamació (INTA 160.232 A): ≥ 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg 
- Temperatura d’enduriment: ≥ 15°C 
- Temps d’aplicació a 20°C: > 3 h 

Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d’ús 
- Limitacions d’ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment 

Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d’inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 

 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

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

 

B0A. Ferreteria 
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B0A1. Filferros 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A14200. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Fil d’acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Filferro recuit 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en rotlles. A l’embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
 

Emmagatzematge: en llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

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

 

B0A3. Claus 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A31000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S’han considerat els elements següents: 

- Claus d’acer 
Claus són tiges metàl·liques, punxegudes d’un extrem i amb una cabota a l’altre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d’unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d’acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
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2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

B0A5. Cargols 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A5AA00. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice 
contínua. 
S’han considerat els següents tipus: 

- Cargols autoroscants amb volandera 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d’estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, 
en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l’efecte d’una broca, fent a la vegada el 
forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d’altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d’eines. 
 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0A6. Tacs i visos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A63H00. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 
adherència química o per expansió produïda per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S’han considerat els següents tipus: 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l’adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, empremtes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d’anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis: > 0,1 mm 
 
TAC QUÍMIC: 
L’ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d’aplicació en fred 
El cargol ha de ser d’acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d’ús. El cap 
de l’extrem lliure ha de ser compatible amb l’adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l’ampolla: 14 mm 
Temps d’enduriment segons temperatura ambient: 

- > 20°C: 10 min 
- 10°C - 20°C: 20 min 
- 0°C - 10°C: 1 h 
- 5°C - 0°C: 5 h 

 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: s’ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d’ús 

 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la pluja i la humitat. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B0C. Plaques, planxes i taulers 
B0C6. Plaques de polièster reforçat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0C62560. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Plaques fetes amb resines de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Perfil grecat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de ser translúcides. 
La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable. 
Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara fissures, cavitats, fibres lliures, 
bonys o porositats. 
Ha de ser impermeable. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
Diàmetre de les bombolles: ≤ 1 mm 
Superfície de cossos estranys: ≤ 0,25 cm2 
Densitat (UNE 53-020): 1,5 g/cm3 
Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269): ≥ 25% 
Absorció d'aigua a 20°C (UNE 53-028): ≤ 20 mg 
Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1 h): ≤ 3% 
Disminució translúcida (immersió en aigua bullent durant 1 h): ≤ 10% valor mig, ≤ 15% valor inicial 
Augment de la duresa (estufa a 80°C): ≤ 10% valor mig, ≤ 12% valor inicial 
Estabilitat tèrmica (T): - 40°C ≤ T ≤ + 130°C 
Coeficient de conductivitat tèrmica (UNE 53-037): 0,23 W/m K 
Resistència a l'impacte (UNE 53-292): ≥ 0,95 kN/cm/cm2 
Resistència a l'esquinçament en les fixacions: ≥ 45 kg 
Resistència a la tracció (UNE 53-280): ≥ 75 N/mm2 
Resistència a la compressió (UNE 53-189): ≥ 240 N/mm2 
Reflexió de la llum (R): 5,5% ≤ R ≤ 7,5% 
Índex de refracció (UNE 53-072): 1,52 
Transparència als raigs visibles: ≥ 85% 
Transparència als raigs ultraviolats: ≥ 10% 
Transparència als raigs infrarojos: ≥ 80% 
Característiques de les plaques de perfil nervat: 

- Alçària de l’onda: 51 mm 
- Pas de l’onda: 272 mm 
- Resistència a la flexió (UNE 53-301): – 

Toleràncies: 
- Llargària: ± 10 mm 
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- Amplària nominal: ± 10 mm 
- Gruix: ± 15% 
- Escairat: ± 3° 
- Pas d'onda: ± 4 mm 

Les dades anteriors s'han de verificar segons la UNE 53-301. 
 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetades en palets. El nombre màxim de plaques per paquet depèn de la llargària. 
La placa ha de portar marcada de forma llegible i difícilment alterable la marca del fabricant i la data de 
fabricació. 
Emmagatzematge: en llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una superfície plana i anivellada. Es 
permet d'apilar fins a sis alçades, separades del terra i entre elles per mitjà de llistons. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 53301:1987 Plásticos. Placas onduladas o nervadas translúcidas de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio. Características y métodos de ensayo. 

 

B0CH. Planxes d’acer 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CHLB0B. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Planxa d’acer, plana o conformada, obtinguda a partir d’una banda d’acer de qualitat industrial, 
galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a 
les dues cares, si es el cas. 
S’han considerat els següents tipus de planxa: 

- Planxa nervada d’acer galvanitzat 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l’acer, que ha de 
complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 
Ha de tenir el moment d’inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si 
alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions 
màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l’acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l’acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l’indicat a la DT o el 
triat per la DF. 
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del gravat ha de ser l’indicat a la DT. 
Tipus d’acer: S235JR 
Toleràncies: 

- Amplària de muntatge 
- Amplària nominal ≤ 700 mm: + 4 mm, - 0 m 
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 
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- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 
- Gruix de la planxa: 

- Gruix nominal ≤ 0,8 mm: ± 0,10 mm 
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 

- Mòdul resistent i moment d’inèrcia: + 5%, - 0% 
 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s’alterin les seves 
característiques. 
Les planxes s’han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 
 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 
l’aigua, en llocs protegits d’impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Tipus d’acer, segons CTE DB SE-A. 
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130 
- Característiques mecàniques: 

- Resistència a la tracció 
- Allargament mínim 
- Duresa Brinell 

- Característiques geomètriques: 
- Gruix 
- Llargària 
- Amplària 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país 
de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assajos de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del fabricant, 
s’ha de realitzar una sèrie completa d’assajos a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assajos sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de 
mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 
satisfactoris. 

 
 

B0D. Materials per a encofrats i apuntalaments 
B0D2. Taulons 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D21030. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, atapeïdes i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d’usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 ≤ P ≤ 6 kN/m3 
Contingut d’humitat (UNE 56-529): ≤ 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% ≤ C ≤ 0,55% 
Coeficient d’elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d’avet: Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534): ≤ 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): ≥ 30 N/mm2 
Resistència a l’esforç tallant: ≥ 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): ≥ 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
- Gruix: 
 

Classe 

Gruix nominal (mm) 

< 50 50 a 75 > 75 

Tolerància (mm) 

T1 ± 3 ± 4 + 6, - 3 

T2 ± 2 ± 3 + 5, - 2 

T3 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 
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- Fletxa: ± 5 mm/m 
- Torsió: ± 2° 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Emmagatzematge: de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B0D3. Llates 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D31000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d’usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 ≤ P ≤ 6 kN/m3 
Contingut d’humitat (UNE 56-529): ≤ 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% ≤ C ≤ 0,55% 
Coeficient d’elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d’avet: Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534): ≤ 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): ≥ 30 N/mm2 
Resistència a l’esforç tallant: ≥ 5 N/mm2 
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Resistència al clivellament (UNE 56-539): ≥ 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
- Gruix: 

 

Classe 

Gruix nominal (mm) 

< 50 50 a 75 > 75 

Tolerància (mm) 

T1 ± 3 ± 4 + 6, - 3 

T2 ± 2 ± 3 + 5, - 2 

T3 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 

 
- Fletxa: ± 5 mm/m 
- Torsió: ± 2° 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Emmagatzematge: de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B0D7. Taulers 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D71130. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Taulers encofrats. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d’estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d’usos previstos. 
Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
- Gruix: ± 0,3 mm 
- Rectitud d’arestes: ± 2 mm/m 
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- Angles: ± 1° 
 

TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, atapeïdes i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 ≤ P ≤ 6 kN/m3 
Contingut d’humitat (UNE 56-529): ≤ 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% ≤ C ≤ 0,55% 
Coeficient d’elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d’avet: Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534): ≤ 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): ≥ 30 N/mm2 
Resistència a l’esforç tallant: ≥ 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): ≥ 1,5 N/mm2 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Emmagatzematge: de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B0D8. Plafons 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D81480. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Plafó d’acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l’altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. 
No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 
posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta 
pels junts. 
Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, ≤ 5 mm/m 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Emmagatzematge: en lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s’alterin les seves condicions. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B0DZ. Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZ4000, B0DZA000, B0DZP400. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d’encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a 
les bastides i els encofrats. 
S’han considerat els següents elements: 

- Fleixos d’acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d’encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l’encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin 
produir sobre aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions 
del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s’han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment. 
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FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 

- Amplària: ≥ 10 mm 
- Gruix: ≥ 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s’ha d’utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d’evitar l’adherència entre el formigó i l’encofrat, sense alterar l’aspecte posterior del formigó ni 
impedir l’aplicació de revestiments. 
No ha d’impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d’elements que s’hagin 
d’unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l’encofrat, i no 
ha de produir efectes perjudicials al medi ambient. 
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles 
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 
Emmagatzematge: en lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s’alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d’emmagatzematge: 1 any 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

 

B0E. Materials bàsics d’aglomerats de ciment 
B0E8. Blocs de formigó cel·lular 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0E816F1. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Bloc prefabricat de formigó curat en autoclau (HCA), per a obra de fàbrica, fabricat a partir de lligants 
hidràulics com son el ciment i/o calç, combinat amb materials fins de naturalesa silícica, materials 
airejants i aigua i curats amb vapor d’aigua a pressió alta en autoclaus 
S’han considerat els tipus següents: 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5% 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
Ha de ser d’un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d’altres 
defectes superficials. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i 
alt. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): ≥ 1,5 N/mm2, ≥ valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 
- Durabilitat: El fabricant ha de declarar la resistència al gel/desgel 
- Variació deguda a la humitat (UNE-EN 680): Ha de complir 
- Resistència a l’adherència a tallant (UNE-EN 1052-3): ≥ valor declarat per el fabricant 
- Resistència a l’adherència a flexió: ≥ valor declarat per el fabricant 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 

- Peces amb ≤ 1,0%: A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Dimensions (UNE-EN 772-16): 

- Llargària: ≤ 1500 mm 
- Amplària : < = 600 mm 
- Alçària : ≤ 1000 mm 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): Ha de complir amb els límits especificats a la Taula 2 
de la UNE-EN 771-4 
- Forma: En peces que no son planes ni regulars, el fabricant ha de declarar la forma de la peça segons 
les definicions del capítol 3 de la UNE-EN 771-4 o per referència a un dibuix 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13): ± 50 kg/m3 del valor declarat per el fabricant 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11): ≤ valor declarat per el fabricant 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats sobre palets. 
 
Emmagatzematge: en lloc sec, sobre superfície plana i protegits de la intempèrie. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-4:2004. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón 
celular curado en autoclave. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d’error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d’error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
Ha de portar marcades en la peça, l’embalatge o en els documents de recepció, de forma visible les dades 
següents: 

- Nom, marca comercial o d’altre mitjà d’identificació del fabricant del producte 
- Data de fabricació 
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 
- Identificació de l’element segons els criteris de designació i descripció de la UNE-EN 771-4. 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 

- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma UNE-EN 771-4 
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, ... i us al que va destinat 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

 

B0F. Materials bàsics de ceràmica 
B0F1. Maons ceràmics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F11252, B0F1D2A1. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil). 
S’han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran 
de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%. 
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En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d’arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i 
en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets 
i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s’aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i 
alt. 
Volum de forats: 

- Massís: ≤ 25% 
- Calat: ≤ 45% 

Volum de cada forat: ≤ 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís: ≥ 37,5% 
- Calat: ≥ 30% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): ≥ 5 N/mm2, ≥ valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3): ≥ valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): ≤ valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 

- Peces amb ≤ 1,0%: A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): ≤ valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits 
següents en funció de la categoria. 

- D1: ≤ 10% 
- D2: ≤ 5% 
- Dm: ≤ desviació declarada per el fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l’assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i 
un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s’hagi submergit 
en aigua un temps mínim de 24 h. 
 
PECES HD: 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): ≥ 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d’aigua: ≤ valor declarat per el fabricant 

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : ≤ valor declarat per el fabricant 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
 
Emmagatzematge: de manera que no es trenquin o s’escantonin. No han d’estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL I RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d’un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d’acord amb l’especificat en l’apartat 4.1 del DB-
HS 1: 

- Absorció d’aigua per capil·laritat 
- Succió o taxa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2·min) 
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). 
*Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d’error inferior o igual al 
5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 
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- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). 
**Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d’error superior al 5%. 
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l’embalatge o a l’albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 

- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions... i us al que va destinat 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assajos: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que 
acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s’obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i 
assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existència d’un pla de control de producció industrial que doni 
garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en 
assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assajos, s’ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar la 
resistència a la compressió d’una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del fabricant, 
es realitzarà una sèrie completa d’assajos sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assajos sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la fórmula: 
Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1) 
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes 
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- Rci: Valor de resistència de cada proveta 
- n: Nombre de provetes assajades 

En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 
- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades 

 

B0FH. Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0FH3182. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Rajoles ceràmiques per a revestiments, verticals o horitzontals, obtingudes d’una pasta d’argila, silici, 
fundents i colorants, cuita. 
S’han considerat les peces següents: 

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 

- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E): 
- Grup I (E≤3%, baixa absorció d’aigua) 
- Grup II (3%≤E<10%, mitja absorció d’aigua) 
- Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta) 
 

Mètode de fabricació 
Grup I 
E≤3% 

Grup IIa Grup IIb Grup III 
E>10% 3%<E≤10% 

Extruïdes 
Grup AI 
E≤3% 

Grup AIIa-1 Grup AIIb-1 
Grup AIII 

Grup AIIa-2 Grup AIIb-2 

Premsades en sec 

Grup BI-a 
E≤0,5% 

Grup BIIa Grup BIIb Grup BIII 
Grup BI-b 

E>0,5% 

 
Com a mínim el 95% de les rajoles han d’estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l’aspecte 
d’una superfície més gran de rajola. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i 
la cara vista plana. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Toleràncies: 
Totes aquestes toleràncies s’han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2% 
- Gruix: ± 10% 
- Rectitud de costats: ± 0,6% 
- Planor: ± 1,5% 
- Ortogonalitat: ± 1% 
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- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2% 
- Gruix: ± 10% 
- Rectitud de costats: ± 0,6% 
- Planor: ± 1,5% 
- Ortogonalitat: ± 1% 

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 

- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6% 
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75% 
- 46 - 115 peces/m2: ± 1% 

- Gruix: 
- 15 - 45 peces/m2: ± 5% 
- 46 - 400 peces/m2: ± 10% 

- Rectitud de costats: 
- 15 - 115 peces/m2: ± 5% 
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75% 

- Planor: 
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5% 
- 116 - 400 peces/m2: ± 1% 

- Ortogonalitat: 
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6% 
- 116 - 400 peces/m2: ± 1% 

- Grup BIII 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 

- Costat ≤ 12 cm: ± 0,75% 
- Costat > 12 cm: ± 0,5% 

- Gruix: 
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm 
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm 
- ≤ 15 peces/m2: ± 0,7 mm 

- Rectitud de costats: ± 0,6% 
- Planor: + 0,5%, - 0,3% 
- Ortogonalitat: ± 0,5% 

Totes aquestes toleràncies s’han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES: 
Característiques essencials: 

- Reacció al foc: A1 
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament ≥3000N.UNE-EN ISO 10545-4): 

- Grup AI-a: ≥28 N/mm2 
- Grup AI-b: ≥23 N/mm2 
- Grup AII-a1: ≥20 N/mm2 
- Grup AII-a2: ≥13 N/mm2 
- Grup AII-b1: ≥17,5 N/mm2 
- Grup AII-b2: ≥9 N/mm2 
- Grup AIII: ≥8 N/mm2 
- Grup BI-a: ≥35 N/mm2 
- Grup BI-b: ≥30 N/mm2 
- Grup BII-a: ≥22 N/mm2 
- Grup BII-b: ≥18 N/mm2 
- Grup BIII: Si gruix ≥7,5 mm mínim ≥12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2 

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d’objectes sobre 
àrees de transit (UNE-EN-12004) 
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2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetades, en caixes. 
 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 14411:2007. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.  
 

5. CONDICIONS DE CONTROL I RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació 
de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre’s 
a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 2000/605/CE), 
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: 
A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre’s a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació de 
vianants i vehicular, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a 
reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació 
de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l’ús: 
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d’anar marcades amb: 
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d’origen 
- Marcat corresponent a la primera qualitat. 
- La referència a l’annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan 
sigui aplicable 
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no modular 
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 

L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s’ha d’acompanyar per la següent informació: 

- Referència a la norma UNE-EN 14411 
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- Classificació del producte i usos finals previstos. 
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d’acord amb 
l’especificat en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
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- Conductivitat tèrmica (W/m·K) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assajos: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assajos, s’ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a 
l’obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un laboratori 
acreditat: 

- Resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14) 
- Resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14) 
- Resistència a l’abrasió (UNE-EN ISO 10545-7) 
- Adherència al morter de ciment (ASTM C 482) 

- Sobre 10 rajoles: 
- Absorció d’aigua (UNE-EN ISO 10545-12) 
- Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4) 
- Comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2) 
- Aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2) 

- Sobre 5 rajoles: 
- Resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12) 
- Resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11) 
- Resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9) 
- Resistència a l’àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14) 

- Sobre 3 rajoles: 
- Duresa a la ratllada (escala de mohs) 

- Sobre 1 rajola: 
- Coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del fabricant, 
s’ha de realitzar una sèrie completa d’assajos a càrrec del Contractista. 
Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot 
Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris. 
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B4. Materials per a estructures 
B44. Materials d’acer per a estructures 
B44Z. Planxes i perfils d’acer 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z5011, B44Z5015, B44Z5026, B44Z5A2A. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Perfils d’acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a 
taller. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Perfils d’acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d’acer S275JR, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d’acer 
S275JR, segons UNE-EN 10025-2 

S’han considerat els tipus d’unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d’imprimació antioxidant 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de 
condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i 
PNE-EN 10025-5 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 

- Perfil IPN: UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034 
- Perfil UPN: UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T: UNE-EN 10055 
- Rodó: UNE-EN 10060 
- Quadrat: UNE-EN10059 
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- Rectangular: UNE-EN 10058 
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051 
 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d’emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament 
d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant 
per al producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha 
superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert 
temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm 
de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que 
no s’hagi inspeccionat la unió. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
 
Emmagatzematge: seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegits de la intempèrie, de manera que no s’alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l’obra, calculat segons les especificacions de la DT, d’acord amb els 
criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT: 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
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- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix. 
 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó: 
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica 

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s’ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per: 

- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons 
el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assajos: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a 
mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció 
requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

- Sèrie lleugera: e ≤ 16 mm 
- Sèrie mitja: 16 mm ≤ e ≤ 40 mm 
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- Sèrie pesada: e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assajos, s’ha de fer les comprovacions següents: 

- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assajos: 

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assajos: 
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assajos: 
- Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, 
UNE-EN ISO 2178). 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació: 

- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a 
tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 
realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d’aportació 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres pels assajos químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a la 
norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres pels assajos mecànics es prendran segons els criteris 
establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 
establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s’aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà la UNE 
10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal ≤ 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 
així com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 
seguint els paràmetres de la taula D.1. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 
Si els resultats de tots els assajos de recepció d’un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la 
maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassajos 
segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si 
ambdós resultats (dels contrassajos) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas 
contrari es rebutjarà. 
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Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la 
peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si 
encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 
100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència 
de la soldadura. 

 

B4L. Elements resistents industrialitzats per a formació de sostres 
B4LV. Lloses alveolars de formigó pretesat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B4LV01H5. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Element monolític pretesat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior i inferior 
(també denominades ales), unides per ànimes verticals, formant així alvèols com a forats longitudinals en 
secció transversal, que es constant i presenta un eix vertical simètric. 
Dimensions de les plaques pretesades: 

- Cantell ≤ 450 mm 
- Amplària ≤ 1200m 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la 
identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de 
fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà 
facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, 
número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 
El producte ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d’incloure informació detallada dels 
elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, 
incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l’armat, el 
recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de 
recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d’elevació. 
Cada placa ha de poder ésser perfectament identificable i permetre la seva traçabilitat fins a la posta en 
obra des del lloc i data de producció. 
En comprovar l’aspecte superficial de l’element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no 
s’admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, 
armadures visibles ni d’altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l’obra o el seu aspecte 
exterior. 
Les característiques geomètriques i d’armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa 
tècnica del sistema de sostre utilitzat. 
Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 
punt 4.1. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en les 
normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 
La resistència del formigó ha d’esser igual o superior a C25/30 pels prefabricats armats i C30/37 pels 
prefabricats pretesats. 
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L’armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d’estar feta amb 
filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE-08, art.31.1. 
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1. 
En la fabricació de la peça s’han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 i UNE-EN 
13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat. 
Podran utilitzar-se ciments que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i 
corresponguin a la classe resistent 32,5 o superior. 
L’acer de pretesat ha de complir: 

- No es poden utilitzar barres per armar 
- Diàmetre màxim filferros ≤ 11mm 
- Diàmetre màxim cordons ≤ 16 mm 

Barres longitudinals: 
- L’acer per armar longitudinalment s’han de distribuir uniformement en l’amplària dels elements i la 
distància màxima entre centres de dues barres ≤ 300mm 
- En les ànimes més externes ha d’haver al menys una barra 
- La distància de separació entre barres ha d’ésser horitzontalment ≥ ( grandària màx. àrid de beurada 
del formigó) + 5mm o ≥ 20mm i ≥diàmetre de la barra; i verticalment ≥ ( grandària màx. àrid de 
beurada del formigó) ≥ 10mm i ≥ al diàmetre de la barra 

Barres transversals: 
- Plaques ≤ 1200mm no necessiten armat transversal 
- Plaques > 1200mm han de tenir armat transversal d’acord amb la càrrega i com a mínim barres de 5 
mm de diàmetre i distància entre eixos 500 mm 

Tendons de pretesat: 
- Els tendons s’han de distribuir uniformement a través de l’amplària de l’element 
- Plaques = 1200 mm. : col·locar com a mínim 4 tendons 
- Plaques > 600 mm. i < 1200 mm: 3 tendons com a mínim 
- Plaques ≤ 600 mm. : 2 tendons com a mínim 
- La distància entre tendons horitzontalment ≥ ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) + 5mm o 
≥ 20mm i ≥ diàmetre de la barra; i verticalment ≥ ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) ≥ 
10mm i ≥ al diàmetre de la barra. 

La superfície de les plaques per a utilitzar-les amb una capa de compressió realitzada in situ ha de tenir les 
característiques que indica l’apartat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1. 
No s’admeten fissures horitzontals en l’ànima d’acord amb UNE-EN 1168. 
Toleràncies: 
Toleràncies dimensionals relatives a la seguretat estructural: 

- Cantell placa: 
- h ≤ 150mm: -5 mm , +10 mm 
- h ≥ 250 mm: ± 15 mm 
- 150 mm < h < 250 mm es fa interpolació lineal 

- Gruix de l’ànima: 
- Ànima individual: -10 mm  
- Total per placa (suma d’ànimes): -20 mm 

- Gruix mínim de l’ala (sobre i sota alvèols): 
- Ala individual: -10 mm , +15mm 

- Posició vertical de l’armadura en el costat traccionat. Barra individual, cordó o cable: 
- h ≤ 200 mm: ± 10 mm 
- h ≥ 250 mm: ± 15 mm 
- 200 mm< h < 250 mm: interpolació lineal 
- Valor mitja per placa: ±7 mm 

Toleràncies per a objectius constructius: 
- Llargària de la placa: ± 25 mm 
- Amplària de la placa: ± 5 mm 
- Amplària de la placa per a plaques tallades longitudinalment: ± 25 

Toleràncies per al recobriment formigó: 
- Recobriments mínims d’acord amb taula 37.2.4 i tolerància 0 d’acord amb EHE-08 punt 37.2.4 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 61 

- Veure indicacions en UNE-EN 1168 
Forma del junt longitudinal: 

- Veure UNE-EN 1168 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d’inspecció notificat 
(inclou auditoria inicial i auditories periòdiques del control de producció en fàbrica) 

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat 
de la següent informació: 

- Número identificador de l’organisme de certificació 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat 
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst 
- Informació de les característiques essencials: 

- Resistència a compressió del formigó 
- Resistència última a tracció i límit elàstic (de l’acer) 
- Resistència mecànica (per càlcul) 
- Resistència al foc (per a la capacitat portant) 
- Aïllament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte 
- Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 
- Durabilitat 

Per aquest producte es poden realitzar tipus d’etiquetes diferents on es detalla d’una manera o altre la 
informació sobre les característiques essencials segons estigui en la informació tècnica, en la 
documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d’acord amb la UNE-EN corresponent del 
producte. 
Sobre el producte es pot col·locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents: 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Número identificador de la unitat 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d’acord amb 
l’especificat en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data fabricació i 
dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i coincideixen amb 
les especificades al projecte executiu 

L’element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de 
transport, descarrega i manipulació, no s’ha d’utilitzar en l’obra. 
 
Emmagatzematge: les biguetes i lloses alveolars pretesades s’han d’apilar netes sobre suports que han de 
coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat 
d’indicació del propi fabricant. 
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Subministrament: durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament 
han de ser els especificats en la DT. 
 
Emmagatzematge: han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar 
sotmeses a càrregues imprevistes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1168:2006 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. 
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Control de recepció mitjançant assajos: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim: 

- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data fabricació i 
dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i coincideixen amb 
les especificades al projecte executiu 

 

B4P. Materials prefabricats per a estructures 
B4PQ. Escales prefabricades de formigó 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B4PQU001. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Element prefabricat autoresistent de formigó armat per a la formació d’escales, apte per a resistir les 
sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la 
identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de 
fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà 
facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, 
número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 
En comprovar l’aspecte superficial de l’element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no 
s’admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, 
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armadures visibles ni d’altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l’obra o el seu aspecte 
exterior. 
Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 
punt 4.1. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en les 
normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 
La resistència del formigó ha d’esser igual o superior a C25/30 pels prefabricats armats i C30/37 pels 
prefabricats pretesats. 
L’armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d’estar feta amb 
filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE-08, art.31.1. 
En la fabricació de la peça s’han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 i UNE-EN 
13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat. 
La peça ha de resistir, sense necessitat d’apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació i 
posada a l’obra. 
La forma i dimensions de la secció de la peça així com la resistència del formigó i de les armadures i la seva 
disposició dins de la peça, han de ser les especificades en la DT. 
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1 
No s’han d’utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
Fissuració: Sense fissures visibles 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: ≥ 25 N/mm2 
Toleràncies: 

- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2% 
- Llargària: ± 20 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament 
han de ser els especificats en la DT 
 
Emmagatzematge: han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar 
sotmeses a càrregues imprevistes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 

 

B5. Materials per a cobertes 
B53. Materials per a cobertes de plaques conformades 
B53Z. Materials auxiliars per a cobertes de plaques conformades 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B53ZTQ033, B53ZXQ0B. 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 64 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements especials per a cobertes de plaques conformades. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Ganxo d’acer galvanitzat i junts de metall i goma o ferro i plom, per a cobertes de plaques 
conformades i corretges de 10 a 20 cm d’alçària 
- Suport d’onda d’acer galvanitzat de mida gran o petita, per a cobertes de plaques conformades 
plàstiques 

 
GANXO D’ACER GALVANITZAT: 
La forma del ganxo ha de ser l’adient per als diferents tipus de corretges. 
Ha de portar una femella de cap quadrat o sisavat i s’ha de subministrar conjuntament amb una volandera 
tova d’estanquitat i un altra metàl·lica o una volandera de plom-acer. 
Alçària: ≥ alçaria corretja + 9 cm 
Amplària útil: 

- Per a corretges metàl·liques: ≥ ample corretja + 2 mm 
- Per a corretges de formigó: ≥ ample corretja + 4 mm 

Diàmetre: 
- Per a corretges de 10 cm d’alçària: ≥ 6,4 mm 
- Per a corretges d’11 a 20 cm d’alçària: ≥ 7,0 mm 

Alçària del retorn: ≥ 20 mm 
Llargària de la rosca: ≥ 50 mm 
Gruix de la femella: ≥ 4 mm 
Dimensions de la volandera: 
 

 Ganxo amb volandera de metall – goma Ganxo amb volandera de plom – acer 

Diàmetre exterior – ≥27 mm 

Diàmetre interior 

Metàl·lica aprox. 8mm 
Tova (segon cantell corretja): 

- Cantell 10 cm ≥6,74 mm 
- Cantell 11-20 cm ≥7,0 mm 

aprox. 8 mm 

Gruix – ≥1,4 mm 

Alçària – ≥8,0 mm 

 
SUPORT D’ONDA D’ACER GALVANITZAT: 
La forma del suport ha d’adaptar-se al perfil d’onda de les plaques. 
Ha de tenir forats o encaixos per a passar-hi els ganxos de fixació. 
 
ELEMENTS D’ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d’altres defectes. 
Les condicions de la galvanització s’han de verificar segons les UNE 7-183 i UNE 37-501 i han de complir les 
especificacions d’aquestes normes. 
Tipus d’acer (UNE 36-051): F-1110 
Protecció de galvanitzat: ≥ 275 g/m2 
Puresa del zinc: > 98,5% 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats en caixes. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B5Z. Materials especials per a cobertes 
B5ZH. Canals exteriors, boneres i reixes de desguàs 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZH1D80, B5ZHBD80. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials per a la formació d’elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l’aigua de 
coberta. 
S’han considerat els elements següents: 

- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígid sense plastificants 

 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l’adequat per a la canal que ha de suportar. 
 
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114): ≥ 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): ≥ 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): ≥ 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): ≤ 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible 
Resistència a l’impacte a 20°C (UNE 53-114): ≤ 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles 
Estanquitat a l’aire i a l’aigua (UNE 53-114): Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir 
 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats ni altres 
defectes superficials. 
Els extrems de la canal han d’estar tallats perpendicularment a l’eix longitudinal. El tall ha de ser net. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s’assagi amb el mètode i condicions 
d’assaig establerts a la UNE-EN 607: 

- Resistència a l’impacte de martell (UNE-EN 607): ni trencaments, ni esquerdes apreciables 
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1): ≥ 42 MPa 
- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1): ≥ 100% 
- Resistència a l’impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256): ≥500 kJ/m2 
- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505): ≤ 3% 
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727): ≥ 75°C 
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El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s’assagi amb el mètode i condicions 
d’assaig establerts a la UNE-EN 607: 

- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3): ha de complir 
- Solidesa del color: no ha de passar l’estat 3 de l’escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-A05 
- Resistència a l’impacte-tracció de l’envelliment (UNE-EN ISO 8256): ≥ 50 % del valor obtingut abans 
de l’envelliment 
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 607): no ha de gotejar 
Toleràncies: 
- Llargària comercial: + a 20 ºC 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: protegit de manera que no s’alterin les seves característiques. 
 
Emmagatzematge: les peces han d’estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs 
protegits contra impactes. 
 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Subministrament: empaquetades, en caixes. 
 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y métodos 
de ensayo. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR: 
Canal exterior de planxa d’acer galvanitzat: 

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent: 
- Nom comercial o marca comercial del fabricant 
- Símbol del país de fabricació 
- Referència a la norma UNE-EN 612 
- Dades d’identificació: 

- Desenvolupament de la canal en mm 
- Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612 
- Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612 

- Sobre la etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació: 
- Nom comercial o marca comercial del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 612 
- Tipus de producte 
- Tipus de material 

Canal exterior de PVC rígid: 
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent: 

- Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant 
- Amplària de l’obertura superior de la canal en mm 
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- Marca de qualitat, en el seu cas 
- Referència a la norma UNE-EN 607 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
A l’embalatge o a l’albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre 

 

B5ZZ. Materials auxiliars per a cobertes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZZJLPT. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials per a col·laborar i complementar l’execució de cobertes de tot tipus. 
S’han considerat els elements següents: 

- Clau o vis d’acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
 
CLAU O VIS D’ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 
L’expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir): ≥ 275 g/m2 
Característiques del junt: 
 

Material del junt Diàmetre de la peça (mm) Diàmetre del junt (mm) Gruix del junt (mm) 

Vis: 
Plom i ferro 

5,4 
5,5 
6,5 

24 
24 
24 

≥ 10 

Vis: 
Metall i goma 

– 
– 

53 metall 
50 goma 

≥ 7 metall 
≥ 10 goma 

Clau: Plom 
Clau: Plàstic 

– 
– 

≥ 20 exterior 
≥ 15 exterior 

≥ 2 
≥ 5 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetades. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 68 

 

B7. Materials per a impermeabilitzacions i aïllaments 
B77. Làmines de polietilè, polipropilè i poliolefines 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7761252. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Làmina de poliolefina 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l’aigua. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: embalades en rotlles, sense unions. 
 
Emmagatzematge: els rotlles s’han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la 
humitat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assajos: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
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- Que disposen de la documentació certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assajos, s’ha de fer les comprovacions següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 
geomètriques d’amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra per a cada tipus 
de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un 
laboratori acreditat: 
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275): 

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 

- Per a làmines d’alta densitat (UNE-EN 13493): 
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868) 
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956) 
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493) 
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104) 
- Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956) 
- Absorció d’aigua (UNE-EN ISO 62) 

- Per a membranes: 
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956) 
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades en la UNE-EN 13493 
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420) 

- En casos especials, s’inclouran a més: 
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846) 
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 
exigides. 
Els resultats dels assajos d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament. 

 

B7J. Materials per a junts i segellats 
B7J2. Materials per al reblert de junts 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J20140. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, obtingut per 
extrusió contínua. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Densitat aparent: aprox. 40 kg/m3 
Resistència a la tracció longitudinal: ≥ 36 N/mm2 
Resistència a la tracció transversal: ≥ 28 N/mm2 
Allargament longitudinal: ≥ 13% 
Allargament transversal: ≥ 7% 
Absorció d'aigua: Nul·la 
Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 0,5 mm 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la indicació 
del producte que conté. 
 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B7J5. Segellants 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J50010, B7J50090. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre 
materials d’obra per a que en quedi garantida l’estanquitat. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d’elasticitat permanent, amb 
sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d’elasticitat permanent 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l’asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
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Tipus massilla 
Densitat a 20 ºC 

(g/cm3) 
Temperatura 

d’aplicació 
Deformació 
màx. a 5 ºC 

Resistència a 
temperatura 

Silicona neutra 1,07 - 1,15 -10 - +35 ºC 20 – 30 % -45 - +200 ºC 

Poliuretà 
monocomponent 

1,2 5 - 35 ºC 15 – 25 % -30 - +70 ºC 

 
Característiques mecàniques: 
 

Tipus massilla 
Resistència a la 
tracció (N/mm2) 

Mòdul d’elasticitat al 100% 
d’allargament (N/mm2) 

Duresa 
Shore A 

Silicona neutra ≥ 0,7 0,2 12 – 20 º 

Poliuretà 
monocomponent 

≥ 1,5 
0,3 

0,3 -0,37 
(polimerització ràpida) 

30 – 35 º 

 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l’aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 
Base: Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 

- Neutra: ≥ 500% 
- Àcida o bàsica: ≥ 400% 

 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l’aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: Poliuretà 
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envàs hermètic. 
 
Emmagatzematge: el producte s’ha d’emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d’emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
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- Color 
- Instruccions d’ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 

 

B8. Materials per a revestiments 
B84. Materials per a cels rasos 
B84A. Lamel·les metàl·liques 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B84A5D0L. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Lamel·la d'alumini lacada per a utilitzar en cel ras desmuntable. 
S'han considerat els acabats següents: 
- Lamel·la llisa lacada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares vistes de la lamel·la han d'estar recobertes d'esmalt. 
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment. 
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
Ha de tenir la secció indicada per la DT i ha de ser compatible amb els elements de suport previstos. 
Tipus d'alumini: Aliatge AA5050 
Gruix de la planxa ≥ 0,45 mm 
Toleràncies: 

- Llargària: + 10 mm, - 0 mm 
- Alçària: + 3 mm, - 0 mm 
- Gruix: ± 0,03 mm 
- Fletxa lateral (UNE_EN 485-4): ± 2 mm 
- Escaire (UNE_EN 485-4): ± 4 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: embalades en caixes. 
 
Emmagatzematge: dins les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana, protegides de la 
intempèrie i dels impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 485-4:1994 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 4: Tolerancias de 
forma y dimensionales de productos laminados en frío. (Versión oficial EN 487:1993) 

 

B84Z. Materials auxiliars per  a cels rasos 
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0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B84A5D0L. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els 
tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els 
tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma 
UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia d 
Document de Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia 
entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de 
la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema de 
immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del 
color exigits per la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
 
Emmagatzematge: en posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits 
de la brutícia i d'impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 
seves modificacions) 
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions 
sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de 
seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant): 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, 
resistència a la tracció per flexió i capacitat portant) 
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 
en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic) 
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses 
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc: 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència 
de les modificacions/revisions a aquesta norma europea 
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 
- Identificació del material o materials 
- Any i mes de fabricació 
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2) 
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb 
deficiències a la documentació de marcatge CE. 

 

B89. Materials per a pintures 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B89ZT000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
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ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d’inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable 
Temps d’assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 20 min 
- Totalment sec: < 1 h 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en pots o bidons. 
 
Emmagatzematge: en llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S’ha de preservar de les gelades. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d’haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d’identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d’ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d’assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat. En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assajos. Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
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assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l’estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que 
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s’incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assajos d’identificació han de resultar d’acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides 
en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d’acord a dites especificacions. 

 

B8Z. Materials especials per a revestiments 
B8ZA. Materials per a imprimacions i tractaments superficials  

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8ZAG000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials per a imprimacions i tractaments superficials. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Imprimació de làtex: Imprimació de polímer vinílic en dispersió 
 

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i 
ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d’assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 
- Totalment seca: < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032): ≤ 2 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en pots o bidons. 
 
Emmagatzematge: en llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S’ha de preservar de les gelades. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d’haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
- Codi d’identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d’ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d’assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d’inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat. En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assajos. Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assajos següents: 
- Assajos sobre pintura líquida: 

- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assajos sobre pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
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- Adherència UNE EN ISO 2409 
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assajos corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d’autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS 
METÀL·LICS: 
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que 
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s’incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assajos d’identificació han de resultar d’acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides 
en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d’acord a dites especificacions. 

 

B9. Materials per a paviments 
B96. Peces rectes de pedra natural per a vorades 
B961. Pedra natural per a vorades 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B96114G0. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça massissa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que 
delimita. 
S’han considerat les vorades dels materials següents: 

- Pedra granítica 
S’han considerat les formes següents: 

- Recte 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d’anar treballades en la meitat 
superior; la inferior ha d’anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F≤20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-
EN 12372/AC. 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755. 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
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- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm 
- Entre dues cares texturades: ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm 
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm 
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm 

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 

- Tallat: ± 5 mm 
- Tall en brut: ± 15 mm 
- Texturat: ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 
- Tallat: ± 2 mm 
- Tall en brut: ± 15 mm 
- Texturat: ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm 
- Deformació de la cara superior: ± 10 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm 

- Texturat: 
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 m 
- Deformació de la cara superior: ± 5 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm 

- Radi de curvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de curvatura d’una vorada amb 
tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval del 2% del valor 
declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 
de ensayo. 

 

B9C. Materials per a paviments de terratzo i paviments de rajoles de granulat conglomerat 
amb resina 
B9C1. Terratzo llis 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9C11433. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l’estesa o cara, 
una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors. 
S’han considerat els terratzos següents: 

- Terratzo llis 
S’han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2): 

- Ús interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superior, l’estesa, ha d’estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats 
de marbre o d’altres pedres de mida més gran, i colorants. 
La capa intermèdia, quan n’hi hagi, ha de ser d’un morter anàleg al de la cara, sense colorants. 
La capa de base ha d’estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d’altres defectes 
superficials. 
Ha de tenir un color uniforme. 
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles. 
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la 
utilització d’àcids per a suprimir els fins. 
Ha de tenir la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2): 
- Paviment col·locat que no ha de ser polit: ≥ 4 mm ( classe I per gruix thI) 
- Paviment col·locat que ha de ser polit: ≥ 8 mm ( classe II per gruix thII) 

- Mida del granulat: 
 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 81 

Gra Mida del granulat (mm) 

Micro 0 – 6 

Petit 7 – 10 

Mitjà 10 – 30 

Gros 30 – 40 

 
- Característiques superficials i aspecte visual: 

- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de 
llum natural i ambient sec 
- Les coloracions quan s’apliquin han d’anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola 
- S’admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles 
causades per variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o 
moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a lot 

- Toleràncies dimensionals: 
 

Dimensió Tolerància 

Longitud del costat ± 0,3% 

Gruix 
± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) 

± 3 mm (per a un gruix ≥ 40 mm) 

 
- Toleràncies de forma: 

- Rectitud d’arestes: 
- Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3% 
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix 

- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada) 
 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 

- Característiques mecàniques: 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 13748-1): 

- Absorció total: ≤ 8% 
- Absorció per cara vista: ≤ 0,4 g/cm2 

- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1): 
- Mòdul resistent mitjà: ≥ 5 MPa 
- Mòdul resistent individual: < 4 MPa 

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1): 
 

Classe Marcatge Requisits 

1 (a) BL I Sense requisits 

2 BL II Àrea de la superfície ≤ 1100 cm2 Cap resultat individual < 2,5 kN 

3 BL III Àrea de la superfície > 1100 cm2 Cap resultat individual < 3 kN 

 
(a) Classe 1 Els productes només s’utilitzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de morter sobre una 
base rígida 

- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1): 
 

Assaig utilitzat Desgast per abrasió (valor individual) 

Disc ample > 25 mm 

Böhme > 30 cm3 / 50 cm2 

 
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1) 
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que explica la normativa. 
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): 
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Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de 
declarar les propietats d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369. 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a pavimentació exterior i cobertes, 
- Productes per a pavimentació interior: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l’albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el 
subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant 
- Identificació d’aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2) 
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 
3% de les unitats 
- Identificació del producte 
- Format i classes, quan sigui aplicable. 

L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s’ha d’acompanyar per la següent informació: 
 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 

- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 

- Reacció al foc 
- Impermeabilitat a l’aigua 
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament 
- Resistència a les relliscades 
- Conductivitat tèrmica 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
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- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 
peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un laboratori 
acreditat: 

- Absorció d’aigua 
- Desgast per fregament 
- Tensió de ruptura (flexió) 
- Clivelles i escrostonaments a la cara vista 
- Escantonaments d’arestes 
- Escapçament de cantonades 
- Característiques geomètriques: 

- Amplària 
- Llargària 
- Gruix mitjà 
- Rectitud d’arestes 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà 
prescindir de la presentació dels assajos de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat 
de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assajos d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es repetirà l’assaig que no compleixi les 
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s’acceptarà el lot, quan els resultats 
obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris. 

 

B9CZ. Materials auxiliars per a paviments de terratzo 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9CZ2000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials complementaris per a l’execució de paviments de terratzo. 
S’han considerat els materials següents: 

- Beurada de color 
 
BEURADA: 
Ha d’estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb 
l’addició d’aigua en la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorants. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop 
elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
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2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: envasada. A l’envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut. 
 
Emmagatzematge: en el seu envàs en llocs secs. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BA. Materials per a tancaments i divisòries practicables 
BAB. Materials per a tancaments practicables d’acer en perfils laminats 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BABG9762, BABG977F, BABG977H. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així com la 
ferramenta d'obertura i tancament. 
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions: 

- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell 
- Barrots de tub d'acer 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments 
en el recobriment. 
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat a la 
descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per 
mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni 
defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 3 punts 
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred. 
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a simple 
vista, ni d'altres defectes superficials. 
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió amb 
cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar la rosca del cargol. 
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a 
l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 
3 o 4 
Guix de la paret dels perfils: 

- Perfils bàsics: ≥ 0,8 mm 
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- Perfils complementaris: ≥ 0,4 mm 
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142): 

- Z 275: perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200: perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200: perfils conformats a partir de banda prepintada 

La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la porta s'ha de fer 
mitjançant soldadura. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Separació entre els perfils del bastidor: ≤ 600 mm 
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ): ≤ L/100 
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment: ≥ 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment: ≤ 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment: ≤ 200 mm 
Tarja fixa de ventilació: 

- Alçària de la tarja de ventilació: ≤ 300 mm 
- Distància tarja ventilació-cantells: ≥ 150 mm 

Espiell superior: 
- Distància espiell-cantells: ≥ 150 mm 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies 
del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222. 
Dimensions: 

- Porta d'una fulla 
- Ample de la fulla: ≤ 120 cm 
- Portes de dues fulles 
- Ample de la fulla: ≥ 60 cm 

Toleràncies: 
- Dimensions: ± 1 mm 
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil: ± 1°/m 
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 36-579 

 
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER: 
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les 
deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el 
triat per la DF. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la 
vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
Toleràncies: 

- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de la UNE-EN 10143 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1. 
 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. 
Características y condiciones generales de inspección y suministro. 

 

BAF. Materials per a tancaments practicables d’alumini 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAF28634, BAFA1304, BAFA3404. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l’element de tancament, i el bastiment de 
la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i 
tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d’obertura i 
tancament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l’element han de ser del material indicat a 
la descripció del mateix. 
L’element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d’inèrcia dels perfils no solidaris amb l’obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense 
aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 

- Fulla batent i alçària de la fulla ≤ 120 cm: 2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies 
del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222. 
Els perfils han de provenir de l’extrusió del totxo d’alumini. 
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 
La unió entre els perfils s’ha de fer per soldadura, reblons d’aliatge d’alumini, cargols autoroscants o 
cargols amb rosca mètrica. 
Gruix de la paret dels perfils: ≥ 1,5 mm 
Tipus d’alumini: 

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 

Càrrega de trencament (per a un gruix ≤ 25 mm, UNE 38337): ≥ 130 N/mm2 
Toleràncies: 

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2 
 

FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d’obertura a una sobrepressió de 
100 Pa. L’element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents: 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 87 

- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): ≤ 50 m3/hm2 i ≤ 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): ≤ 27 m3/hm2 i ≤ 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): ≤ 9 m3/hm2 i ≤ 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): ≤ 3 m3/hm2 i ≤ 0,75 m3/hm 

Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-
EN 12208. 
Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-
EN 12210. 
Ha d’incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i 
tancament, i els tapajunts. 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assajos de 
maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assajos del dispositiu de situació i obertura restringida de 
les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 

- Una fulla batent i alçària de la fulla ≤ 120 cm: 2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts 
- Dues fulles batents: 3 punts 
- Corredissa: 1 punt 

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin 
la sortida de l’aigua infiltrada o condensada. 
 
PORTES: 
Si l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funció de la permeabilitat a 
l’aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 
3 o 4. 
 
ELEMENTS D’ALUMINI ANODITZAT: 
Han d’estar protegits superficialment amb una capa d’òxid d’alumini, segellada posteriorment. 
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): ≥ 15 micròmetres 
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): ≤ 2 
Els perfils anoditzats han d’estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s’observen a una 
distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions 
decoratives. 
 
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l’obra amb les condicions exigides i amb 
l’escairat previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d’humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d’estar en contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-
6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 
UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-
0,5MgSi. 
UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones en 
AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 
UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones en 
AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 
UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación 
de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica del 
aluminio. 
UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, 
pruebas y métodos para la evaluación. 
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 
 
FINESTRES O BALCONERES: 
UNE 85201:1980 Ventanas. Terminología y definiciones. 
UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els perfils d’alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d’incloure: 
- Número d’identificació del organisme de certificació 
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que es fixa el marcatge 
- Descripció del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la UNE-EN 14351-1 
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s’aconsegueix la complementació de les condicions de 
l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l’organisme de certificació ha d’emetre un certificat de conformitat 
(certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà 
d’incloure: 

- Nom, direcció i número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Número del certificat 
- Condicions i duració del certificat 

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que inclourà: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Nom i direcció de l’organisme de certificació 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
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- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Número del certificat de conformitat CE associat 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s’aconsegueix la complementació de les condicions de 
l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de conformitat 
(declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà d’incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Nom i direcció de l’organisme de certificació 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un laboratori acreditat, 
corresponents al perfil metàl·lic: 

- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 
- Tipus d’alumini (UNE-EN 573-3) 
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
El contractista haurà de garantir per escrit que l’element de tancament, compleix les condicions exigides al 
plec, i en particular les següents: 

- Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 12207) 
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 12208) 
- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2): 

- Amplària 
- Llargària 
- Escairat del tall dels extrems 
- Rectitud d’arestes 
- Torsió del perfil 
- Secció corbada 
- Planor 
- Angles 
- Gruix 

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assajos 
de control descrits a la UNE-EN 14351-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
El sistema d’avaluació de la conformitat que s’ha d’aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que 
suposa: 

- Realització d’assajos de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades 
a la taula ZA.3b de l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1 
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE 
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- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es 
responsabilitza de la veracitat del marcatge 

No s’acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. 
Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria 
especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte. 
No s’acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l’estructura portant. 
Tampoc s’acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de 
condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions tècniques 
dels fabricants del sistema en l’ús i posada en obra dels elements. 

 

BAQ. Fulles de fusta per a portes i armaris 
BAQD. Fulles batents de fusta per a portes interiors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAQD3266. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. 
S’han considerat els tipus de fulla següents: 

- De cares llises 
S’han considerat els tipus d’acabat següents: 

- De roure per envernissar 
S’han considerat els tipus d’estructures interiors següents: 

- De fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d’aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d’estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d’acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de 
ser xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% ≤ H ≤ 11% 
Diferència d’humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d’humitat (UNE 56-531): 

- Coníferes: > 4,5 kN/m3 
- Frondoses: > 5,3 kN/m3 

Gruix del plafó d’acabat: 
- Amb el plafó de partícules: ≥ 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat: ≥ 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta: ≥ 2,5 mm 

Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
- Llargària: ≥ 30 cm 
- Amplària: ≥ 7 cm 

Duresa mitjana (UNE 56-534): ≥ 13 N 
Amplària dels perfils del bastidor: ≥ 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824): ≤ 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 

- Bancades: ≤ 6 mm 
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- Testeres: ≤ 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 
4.2.14. 
Toleràncies: 

- Amplària: ± 1 mm 
- Alçària: ± 2 mm 
- Gruix: ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821): ≤ 2 mm 
- Gruix de les fulles: ± 1 mm 
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm 

 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L’ànima de la fulla ha d’estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): ≤ 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus: ≤ 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l’assecatge (UNE_EN 1310): ≤ 5% de la peça 
 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d’estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d’atacs d’insectes. 
Diàmetre dels nusos sans: ≤ 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius: ≤ 20 mm/m 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l’obra amb les condicions exigides i amb 
l’escairat previst. 
 
Emmagatzematge: de manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte 
directe amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El contractista haurà de garantir per escrit que l’element de tancament, compleix les condicions exigides al 
plec, i en particular les següents: 

- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521) 
- Contingut d’humitat (UNE 38337) 
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534) 
- Pes específic (UNE 56531) 
- Defectes (UNE-EN 1310) 
- Característiques geomètriques: 
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- Amplària 
- Llargària 
- Secció del perfil 
- Rectitud d’arestes 
- Torsió del perfil 
- Planor 
- Escairat: (UNE 56821) 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En aquest àmbit no es preveu la realització d’assajos. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les 
condicions abans esmentades. 

 

BAR. Portes per a ús comercial, industrial i de serveis comuns 
BARB. Portes enrotllables 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BARB1101. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils i mecanismes que formen les guies, el corró de suport amb les molles, i la fulla de la 
porta enrotllable. 
S’han considerat els tipus de fulles següents: 

- Perfils articulats de planxa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments 
en el recobriment. 
Totes les fixacions han de quedar fetes per mitjà de cargols o per soldadura elèctrica. 
Totes les soldadures s’han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines (galvanització en fred). 
Si l’acabat es pintat, s’ha de donar una capa de pintura antioxidant i dues d’esmalt. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les guies han de ser d’acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma acceptades per la 
DF. 
Tots els accessoris, així com la ferramenta i elements de fixació, han de ser compatibles amb el suport 
sobre el que s’han d’instal·lar i amb una protecció a la corrosió equivalent a la de les parts de la porta 
sobre la que s’han de col·locar. 
La porta ha d’estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d’evitar la producció de 
lesions i danys als usuaris, complint l’establert a la norma UNE-EN 12604. 
La porta ha d’anar proveïda d’una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i fàcilment llegible, 
que mostri almenys la següent informació: 

- Nom del fabricant o importador a la UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o direcció) 
- Tipus de porta 
- Número de sèrie/número únic de referència de la porta 
- Any de fabricació 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Fletxa dels perfils de l’estructura ( L = llum ): ≤ L/100 
Gruix de les potes d’ancoratge: ≥ 1 mm 
Distància entre potes d’ancoratge: ≤ 600 mm 
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Distància potes d’ancoratge-extrems: ≤ 200 mm 
Toleràncies: 

- Llargària dels perfils: ± 1 mm 
- Dimensions de la secció (≤ a 1,5 mm de gruix): ± 0,5 mm 
- Dimensions de la secció (> 1,5 mm de gruix): ± 0,8 mm 
- Secció dels perfils: ± 2,5% 
- Rectitud dels perfils: ± 2 mm/m 
- Torsió dels perfils: ± 1°/m 
- Planor: ± 1 mm/m 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Portes per a usos previstos de compartimentació foc/fum: 

- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 
Portes per a altres usos específics declarats y/o usos subjectes a altres requisits específics. En particular, 
soroll, energia, estanquitat i seguretat d’ús: 

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assajos inicials de 
tipus, realitzat pel laboratori notificat 

El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació com a mínim (preferentment sobre 
el mateix producte, o sinó sobre l’etiqueta o la documentació comercial que l’acompanya): 

- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 13241-1 
- Valor declarats pel fabricant 
 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d’humitat i les zones on puguin rebre impactes. No ha 
d’estar en contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. 
Requisitos. 
UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 
1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. 

 

BAZ. Materials especials per a tancament i divisòries practicables 
BAZG. Ferramenta per a finestres i portes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAZGC160, BAZGC360. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten 
agafar les fulles de portes. 
Portes batents: 

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d’entrada ha de portar espiera òptica i pom a la 
cara exterior 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d’entrada, o de clau si la porta és 
d’armari 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que 
determini la DF. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin 
allotjar el cap del cargol de fixació. 
Toleràncies: 

- Dimensions nominals: ± 1 mm 
 
FRONTISSES D’UN SOL EIX 
Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiquen d’acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935): 
- Categoria de servei (primer dígit) 

- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d’ús domèstic cuidat, baixa freqüència d’ús) 
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d’ús) 
- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d’ús pel públic o per altres persones poc 
incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d’accident o mal ús) 
- Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent) 

- Durabilitat segons la freqüència d’ús i la massa màxima de l’element amb frontisses (segon dígit) 
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s’assagen fins: 

- Grau 3: 10.000 cicles 
- Grau 4: 25.000 cicles 

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s’assagen fins: 
- Grau 4: 25 000 cicles 
- Grau 7: 200.000 cicles 

- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit) 
- Grau 0 : 10 kg 
- Grau 1: 20 kg 
- Grau 2: 40 kg 
- Grau 3: 60 kg 
- Grau 4: 80 kg 
- Grau 5: 100 kg 
- Grau 6: 120 kg 
- Grau 7: 160 kg 

- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit) 
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum 
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure 
UNE EN 1634-1) 

- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
- Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l’ús. 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord amb UNE-EN 1670: 
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió 
- Grau 1: resistència mitja 
- Grau 2: resistència moderada 
- Grau 3: resistència alta 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 95 

- Grau 4: resistència molt alta 
- Seguretat de bens / resistència a l’efracció (setè dígit): 

- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l’efracció. 
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l’efracció 

- Grau de la frontissa (vuitè dígit): 
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions. 

Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord amb la UNE-EN-1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de 
control de fums o portes de tancament de vies d’evacuació han d’anar marcades amb els següents 
elements: 

- identificació, nom fabricant o marca comercial 
- grau de la frontissa 
- número d’aquesta norma europea 

L’embalatge de les frontisses d’un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de 
grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant. 
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà: 

- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari. 
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari 

La documentació tècnica o l’embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la 
instal·lació o en servei. 
 
PANYS I PESTELLS: 
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 12209): 
- Categoria d’ús ( primer dígit): 

- Grau 1 : Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús 

- Durabilitat: (segon dígit) 
- Grau A: 50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta 
- Grau B: 100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta 
- Grau C: 200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta 
- Grau F: 50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau G: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau H: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau L: 100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
- Grau M: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
- Grau R: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau S: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau W: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaport 
- Grau X: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit) 
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament ≤50 N 
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament ≤50 N 
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament ≤50 N 
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament ≤25 N 
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament ≤25 N 
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament ≤25 N 
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament ≤15 N 
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament ≤15 N 
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament ≤15 N 

- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit): 
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum 
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum 

- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
- Grau 0: sense requisits de seguretat. 

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit): 
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- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura 
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura 
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura 
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura 
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura 
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit): 
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació 

- Camp d’aplicació de la porta (vuitè dígit): 
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d’aplicació 
- Grau B: Porta encastada i batent 
- Grau C: Porta encastada i corredissa 
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació 
- Grau E: Porta sobreposada i batent 
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa 
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d’aplicació 
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada 
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l’interior. 
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior 

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit) 
- Grau 0: No aplicable 
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic 

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 
- Grau 0: Pany sense nueca 
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant 

- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit): 
- Grau 0: Sense requisit 
- Grau A: Mínim tres elements retenidors 
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors 
- Grau C: Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
- Grau D: Mínim sis elements retenidors 
- Grau E: Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
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- Grau F: Mínim set elements retenidors 
- Grau G: Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
- Grau H: Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del 
producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209). 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en 
el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits: 

- Categoria d’ús (primer dígit) 
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d’obertura 105 graus 
- Grau 4: permet tancament des d’un angle d’obertura de 180 graus 

- Durabilitat (segon dígit) 
- Grau 8: 500.000 cicles d’assaig 

- Força del tancaportes (tercer dígit) 
- Hi ha set nivells de força que contemplen l’amplaria de la porta, massa, moments d’obertura, 
moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. 

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit) 
- Grau 0: No apte per a l’ús de portes tallafoc/estanques al fum 
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques al fum 
- Seguretat (cinquè dígit): 
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit): 
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència 
- Grau 1: Dèbil resistència 
- Grau 2: Resistència mitja 
- Grau 3: Resistència elevada 
- Grau 4: .Resistència molt elevada 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
FRONTISSES D’UN SOL EIX 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a 
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 

 
PANYS I PESTELLS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a 
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació: 
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- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 

 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a 
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits) 

 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l’obra en les condicions exigides.  
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d’humitat i d’impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FRONTISSES D’UN SOL EIX: 
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
PANYS I PESTELLS: 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para la edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT: 
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

 

BB. Materials per a proteccions i senyalitzacions 
BB1. Baranes i ampits 
BB13. Baranes d’alumini 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB131EC1. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils buits d’aliatge d’alumini que formen el bastidor i el pany de paret de la barana de 
protecció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de provenir de l’extrusió del totxo d’alumini. 
Han d’estar protegits superficialment amb una capa d’òxid d’alumini, posteriorment segellada. 
Han de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s’han d’ajustar al que s’ha previst al projecte. 
El perfil del travesser superior ha de tenir el disseny adequat per a rebre el passamà escollit. 
La unió entre perfils s’ha de fer per soldadura, reblons d’aliatge d’alumini, cargols autoroscants o cargols 
amb rosca mètrica. 
Tots els cargols han de ser d’acer inoxidable o cadmiat (UNE 17-006) i s’han de muntar sobre zones 
rigiditzades del perfil. 
El moment d’inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l’obra ha de ser de manera que, sotmesos a 
les condicions previsibles més desfavorables, la fletxa sigui < 1/250 de la seva llargària 
Les pilastres han d’estar a ≤ 1,50 m de distància. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d’una esfera de 
diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l’escalada. 
Anodització del perfil (UNE 38-010): ≥ 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 ≤ M ≤ 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix ≤ 25 mm UNE 38-337): ≥ 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a una gruix ≤ 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1): ≥ 45 
Toleràncies: 

- Llargària del perfil: ± 1 mm 
- Secció del perfil: ± 2,5% 
- Rectitud d’arestes: ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil: ± 1°/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Angles: ± 1° 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l’obra amb les condicions exigides i amb 
l’escairat previst. 
 
Emmagatzematge: protegida contra les pluges, els focus d’humitat i de les zones on pugui rebre impactes. 
No ha d’estar en contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BB14. Passamans per a baranes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BB145000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Perfil d’acabament del travesser superior de baranes. 
S’han considerat els materials següents: 

- D’alumini 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l’ús, i la inferior ha d’estar preparada per a rebre el perfil 
del travesser. 
Toleràncies: 

- Llargària del perfil: ± 1 mm 
- Secció del perfil: ± 2,5% 
- Rectitud d’arestes: ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil: ± 1°/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Angles: ± 1° 

 
PASSAMANS D’ALUMINI: 
Perfil buit d’aliatge d’alumini per a acabament del travesser superior. 
El perfil ha de provenir de l’extrusió del totxo d’alumini. 
Ha d’estar protegit superficialment amb una capa d’òxid d’alumini, i segellat posteriorment. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s’han d’ajustar a allò que s’ha previst a la DT. 
La unió dels perfils s’ha de fer per soldadura, reblons d’aliatge d’alumini, cargols autoroscants o cargols 
amb rosca mètrica. 
Tipus d’alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si 
Anodització del perfil (UNE 38-010): ≥ 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 ≤ M ≤ 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix ≤ 25 mm UNE 38-337): ≥ 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a un gruix ≤ 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): ≥ 45 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: protegit per tal que arribi a l’obra amb les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d’humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d’estar en contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BBA. Materials per a senyalització horitzontal 
BBA1. Materials per a marques vials horitzontals 
BBA12. Pintura per a senyalització 
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0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBA12000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S’han considerat les pintures següents: 

- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d’oli: soja 
Tipus de lligant: soja/clorcautxú 
Pes específic: 15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs 
Temps d’assecatge: 

- Sense pols: 30 min 
- Sec: 2 h 
- Dur: 5 dies 
- Repintat: ≥ 8 h 

Dissolvents utilitzables: universal/toluol 
Rendiment: 2,5 m2/kg 
Toleràncies: 

- Pes específic: ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs 
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
 
Emmagatzematge: l’envàs s’ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No 
s’han d’emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: 
Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es comprovarà que l’etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides 
en les especificacions 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà 
prescindir dels assajos de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assajos 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte 
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- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats 
dels assajos següents: 

- Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96) 
- Consistència (MELC 12.74) 
- Punt de reblaniment (UNE 135222) 
- Temps d’assecatge (MELC 12.71) 
- Estabilitat al calor (UNE 135222) 
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238) 
- Resistència al flux (UNE 135222) 
- Estabilitat (UNE 48083) 
- Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
- Flexibilitat (MELC 12.93) 
- Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2) 
- Contingut de lligant (UNE 48238) 
- Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1) 
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 

En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE 
EN ISO 2812-1). 
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assajos corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d’autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2. 

- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assajos d’identificació es realitzarà amb els 
següents criteris: 

- Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire 
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina 
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components 

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, 
d’acord a les especificacions del plec. 
Els assajos d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es 
repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els 
dos resultats són satisfactoris. 

 

BD. Materials per a evacuació, canalització i ventilació estàtica 
BD1. Tubs i accessoris per a evacuació vertical d’aigües residuals 
BD13. Tubs de materials plàstics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD13267B. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així 
com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes 
UNE-EN corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara 
ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 

- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l’edifici o 
per a components a l’exterior de l’edifici fixats a la paret 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan 
enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici 
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D 

 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s’ha 
introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els requisits indicats en la 
normativa UNE-EN 1453. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B. 
Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm 
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm 
- 140-160-180: 0 a 0,4mm 
- 200-250: 0 a 0,5mm 
- 350: 0 a 0,6mm 

- Gruix total de la paret: 
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm 
- 180: 3,6 a 4,2mm 
- 200: 3,9 a 4,5mm 
- 250: 4,9 a 5,6mm 
- 315: 6,2 a 7,1mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: protegit de manera que no s’alterin les seves característiques. 
 
Emmagatzematge: assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 
para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
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5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser 
llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d’obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l’àrea d’aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si 
s’escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament 
s’adequa al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

BD1Z. Materials per a evacuació d’aigües residuals 
BD1Z2. Brida per a tub 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD1Z2200. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d’evacuació d’aigües pluvials o residuals en els seus 
paraments de suport, en forma d’abraçadora encastable de xapa d’acer, galvanitzada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L’abraçadora ha de constar de dues parts que s’uneixin pel pla diametral, per mitjà d’una brida i un cargol 
o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d’ancoratge per a encastar a l’obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d’altres defectes. 
L’abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l’abraçadora (D): 5 ≤ D ≤ 50 cm 
Amplària: ≥ 1,5 cm 
Gruix: ≥ 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització): ≥ 275 g/m2 
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Puresa del zinc de recobriment: ≥ 98,5% 
Les condicions de galvanització s’han de verificar d’acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d’haver les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
 
Emmagatzematge: en llocs secs i ventilats, protegides d’impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BD5. Materials per a drenatges 
BD51. Boneres 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD515D4N. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials per a la formació d’elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l’aigua de 
coberta. 
S’han considerat els elements següents: 

- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i 
peces de muntatge 

 
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA: 
La tapa ha d’anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l’oxidació. 
La llargària dels cargols ha de ser l’adequada per a poder-hi intercalar l’aïllament. 
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: ≥ 0,25 N/mm2 
Toleràncies: 

- Diàmetre de la tapa 
- Diàmetre 110 125 mm: ± 1 mm 
- Diàmetre 160 200 mm: ± 2 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: les peces han d’anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.  
 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BD7. Tubs per a clavegueres i col·lectors 
BD7F. Tubs de pvc per a clavegueres i col·lectors 
BD7FR. Tub de pvc-u per a sanejament sense pressió 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD7FR008, BD7FR009, BD7FR010, BD7FR011, BD7FR110, BD7FR210, BD7FR310, BD7FR410, BD7FR510, 
BD7FR610. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i 
d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 

- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan 
enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de d’edifici 
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’edifici al que es connecta el sistema de 
canalització enterrada 

Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assajos especificats en UNE-EN 1401-1 

Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) ≥ 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent ≤5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb 
assaig UNE-EN 580 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
- Diàmetre exterior: 

- 110-125: 0,3mm 
- 160: 0,4 mm 
- 200-250: 0,5 mm 
- 315: 0,6 mm 
- 355-400: 0,7 mm 
- 450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 
- 710: 1,2mm 
- 800: 1,3 mm 
- 900: 1,5 mm 
- 1000: 1,6 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. 
d’acord amb UNE-EN 1401-1 
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2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: protegit per tal que arribi a l’obra amb les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits d’impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S’han d’apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s’han de capicular les esbocadures per capes o 
bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L’alçària de la pila ha de ser 
≤ 1,5 m. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma 
que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-
se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 
desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 
produeix en diferents ciutats 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Resistència a la tracció (UNE 53112) 
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent (EN 743 
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1277) 
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 744) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
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Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d’un mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, i sobre una 
mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 

- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
- 5 mesures de longitud (1tub) 
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 

- 8 mesures per DN ≤ 250 
- 12 mesures per 250 < DN ≤ 630 
- 24 mesures per DN > 630 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país 
de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assajos de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 

- No s’autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant 
- En el cas de que un dels assajos no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat 

Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin 
correctes. 
Control geomètric: 

- En el cas de que resultat d’una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres 
tubs 
- Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin 
correctes 

 

BDD. Materials per a pous de registre 
BDD1. Materials per a pous de registre circulars 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDD1A090. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d’emmotllament i compactació per vibrocompressió d’un formigó amb o sense armadura, per a la 
formació de pou de registre. 
S’han considerat els elements següents: 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d’acer galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L’ús de 
fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no 
perjudiquin les seves propietats. No s’han d’admetre barrejes de ciments de diferents tipus o 
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior ha de ser regular i 
llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament 
del pou. No s’han d’admetre on puguin afectar l’estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l’aire en posició vertical, ha d’emetre un so clar en colpejar-la amb un martell 
Les peces de DN ≥ 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d’acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d’acer 
galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
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Càrrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantia mínima d’armadures (peces armades): 

- Alçats i cons: 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d’alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orifici d’obertura 

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un mínim de 20 
mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 

- Per a DN ≤ 1000 mm: ≥ 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN ≤ 1500 mm: ≥ 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm: ≥ 200 mm 

Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN ≤ 1200 mm: ≥ 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN ≤ 1800 mm: ≥ 200 mm 

Llargària de l’encaix: ≥ 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 

- Diàmetre dels buits: ≤ 15 mm 
- Profunditat dels buits: ≤ 6 mm 
- Amplària de fissures: ≤ 0,15 mm 

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM): No hi ha d’haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM): ≥ 2 bar 
Toleràncies: 

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: ± 5 mm 
- Gruix de paret: ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d’extrems (UNE 127917): 

- Per a DN ≤ 1000 mm: ≤ 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Planor dels extrems: 
- Per a DN ≤ 1000 mm: ≤ 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als 
extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats: ≤ 5 mm 
- Rugositats: ≤ 1 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les precaucions necessàries per que no s’alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a mínim: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 

- HM per a tubs de formigó en massa 
- HA per a tubs de formigó armat 
- HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
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- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

 
Emmagatzematge: en llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra 
de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 

 

BDW. Accessoris genèrics per a desguassos i baixants de polipropilè 
BDW3. Accessoris genèrics per a desguassos i baixants de plàstic 
BDW3B. Accessoris i elements de muntatge per a desguassos i baixants de pvc 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDW3B200, BDW3B300, BDW3B600, BDW3B650, BDW3B700, BDW3B800, BDW3B900, BDW3BA00, 
BDW3BB00, BDW3BC00. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d’elements especials (materials per a la uni 
entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S’han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d’aquest en cap de les seves aplicacions. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l’albarà de lliurament han de constar les característiques d’identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos, accesorios 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 

 

BDY. Elements de muntatge per a baixants 
BDY3. Elements de muntatge per a desguassos i baixants de plàstic 
BDY3B. Accessoris i elements de muntatge per a desguassos i baixants de pvc 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDY3B200, BDY3B300, BDY3B600, BDY3B650, BDY3B700, BDY3B800, BDY3B900, BDY3BA00, BDY3BB00, 
BDY3BC00. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d’elements especials (materials per a la unió 
entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S’han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d’aquest en cap de les seves aplicacions. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l’albarà de lliurament han de constar les característiques d’identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos, accesorios 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 

 

BF. Tubs i accessoris per a gasos i fluids 
BFA. Tubs i accessoris de pvc 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFA13640, BFA14640, BFA15540, BFA16540, BFA17445, BFA18540, BFA1A440. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) per 
a canalitzacions a pressió. 
S’han considerat els elements següents: 

- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l’altre esbocat 
S’han considerat els tipus d’unió següents: 

- Per a encolar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d’estar neta i sense escletxes, cavitats o d’altres defectes 
superficials que impedeixin assolir els requeriments necessaris per al seu ús. 
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d’ull. 
Els extrems han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix i sense rebaves. 
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret de l’element que hagi d’anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible. 
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d’ovalitat definides a la taula 1 de la UNE 
EN 1452-2. 
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l’especificat 
en la UNE-EN 1452-2. 
Ha de superar els assajos de resistència a l’impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) tal i 
com determina la UNE-EN 1452-2. 
Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Els junts han de ser estancs. 
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap cas 
l’extrem llis ha de tenir cap aresta viva. 
El material del junt d’estanquitat o l’adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les propietats 
de l’element i no ha d’afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits funcionals 
especificats a la UNE-EN 1452-5. 
Si l’element és per a una conducció d’aigua potable també ha de portar les següents inscripcions: 

- Número del RSI 
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- Inscripció "AIGUA" 
Gruix mínim de la paret (mm): 
 

DN 
PRESSIONS NOMINALS (bar) 

PN 16 PN 20 

15 – 1,5 

20 1,5 1,9 

25 1,9 2,3 

32 2,4 2,9 

50 3,0 4,6 

 
Pressió de treball (t: temperatura servei): 

- t ≤ 25°C: ≤ pressió nominal 
- 25 ≤ t ≤ - 45°C: ≤ ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l’annex A de la UNE-EN 
1452-2) 

Densitat a 23°C (ISO 1183): ≥ 1350 kg/m3, ≤ 1460 kg/m3 
Opacitat (UNE-EN 578) : ≤ 0,2% llum visible 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727): ≥ 80°C 
Retracció longitudinal (UNE-EN 743): ≤ 5% 
Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig (mm): 
 

DIÀMETRE NOMINAL (mm) TOLERÀNCIA 

≤ 50 ± 0,2 

 
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de 
gruixos nominals mínims de paret de 1 mm. (e) es el valor superior d’aquest interval 

La verificació de les mesures s’ha de fer d’acord amb la norma EN ISO 3126. 
 
TUBS: 
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides en la taula 
3 de la UNE-EN 1452-2. 
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) : ≥ 25 MPa 
 
PER A UNIÓ ENCOLADA: 
El diàmetre interior de l’embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l’element. 
L’angle intern màxim de la zona d’embocadura no ha de ser superior a 0° 30’. 
Diàmetre interior mig de l’embocadura: 
 

DIÀMETRE NOMINAL (mm) 
DIÀMETRE INTERIOR EMBOCADURA (mm) 

Dmín Dmàx 

≤ 90 DN + 0,1 DN + 0,3 

 
Llargària mínima de l’embocadura: 

- (0,5 DN + 6 mm) ≤ 12 mm: 12 mm 
- resta de casos: 0,5 DN + 6 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Subministrament: agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits d’impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S’han d’apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s’han de capicular les embocadures per capes o 
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bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L’alçària de la pila ha de ser 
≤ 1,5 m. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación 
y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios. 
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El paquet o l’albarà ha de portar les següents dades: 

- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social 

 
TUBS: 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 

- UNE EN 1452 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Sigles PVC-U 
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 
- Pressió nominal PN 
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 
- Número de la línia d’extrussió 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament 
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris) 
- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
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BFW. Accessoris genèrics de tubs per a gasos i fluids 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFWA1340, BFWA1440, BFWA1540, BFWA1640, BFWA1740, BFWA1840, BFWA1A40. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), 
utilitzats en instal·lacions d’edificació i d’urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la 
qual pertanyin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d’aquest en cap de les seves aplicacions. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: a l’albarà de lliurament han de constar les característiques d’identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s’apliqui al tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

BFY. Elements de muntatge de tubs de gasos i fluids 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFYA1340, BFYA1440, BFYA1540, BFYA1640, BFYA1740, BFYA1840, BFYA1A40, BFYB2305. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’elements especials per a l’execució de conduccions. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: a l’albarà de lliurament han de constar les característiques d’identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
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Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s’apliqui al tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

BJ. Materials per a instal·lacions de lampisteria, reg i aparells sanitaris 
BJ1. Aparells sanitaris 
BJ12. Plats de dutxa 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ12K72C. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Plat de dutxa per a encastar o per a muntar superficialment. 
S’han considerat els materials següents: 

- Planxa d’acer, amb una capa de fons d’esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit 
íntimament al suport 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d’estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició 
instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L’aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes 
d’esmalt, taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superfícies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l’aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es 
produeixin embasaments. 
L’aparell de planxa d’acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreeixidor, si existeix, han de correspondre a les 
indicacions de la norma UNE-EN 695. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d’aigua per la massa de porcellana: ≤ 0,75% pes mostra 
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Característiques mecàniques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques: 

- Plats de dutxa: 4000 N 
Toleràncies: 

- Dimensions: - 10 mm 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les superfícies protegides. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie. S’han de comentar en posició 
vertical. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l’especificat al projecte 
- Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida rebuda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri 
de la DF. 

 

BJ13. Lavabos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ13B71Q. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a semiencastar, 
per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble. 
S’han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d’esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d’estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició 
instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L’aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes 
d’esmalt, taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superfícies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l’aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es 
produeixin embasaments. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d’aigua per la massa de porcellana: ≤ 0,75% pes mostra 

Característiques mecàniques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques: 

- Lavabos i rentamans murals: 1500 N 
Toleràncies: 

- Amplària (lavabo): - 5 mm 
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, d’acord amb 
UNE-EN 14688: 

- CL 25: 0,25 l/s 
- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
- CL 00: sense sobreeixidor 

Característiques essencials d’acord amb UNE-EN 14688 i UNE-EN 14296: 
- Aptitud per la neteja 
- Resistència de càrrega 
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 
- Durabilitat 

La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-EN 14688), 
tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s’afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), l’aptitud per la 
neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 

EN 14688 CL 
OF - CA - LR DA 

La designació del lavabo per a ús col·lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la 
Normativa (EN 14296), l’aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 

EN 14296 CA LR DA 
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2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les superfícies protegides. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie. S’han de comentar en posició 
vertical. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge 
o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas 
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 
- Informació sobre les característiques essencials 

Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l’especificat al projecte 
- Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida rebuda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri 
de la DF. 
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BJ14. Inodors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ14BC1Q. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 
S’han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d’esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
En funció de la col·locació els inodors poden ser: 

- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra 
En funció d’on cauen els excrements els inodors poden ser: 

- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l’aigua profunda que conté la tassa 
En funció de la composició els inodors poden ser: 

- Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d’una sola peça tassa i cisterna 
Els inodors es classifiquen: 

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres 
indistintament 

Hi ha dos dispositius de descàrrega: 
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d’esmalt ni d’altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d’alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d’aigua per la massa de porcellana: ≤ 0,75% pes mostra 

Característiques mecàniques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques: 

- Inodors murals: 4000 N 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les superfícies protegides. 
 
Emmagatzematge: apilats en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie, en mòduls de dues 
unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta. 
 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 121 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 

Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Sobre el mateix producte: 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997) 
- Classe, volum nominal de descàrrega i dispositiu de descàrrega 

- En la documentació comercial que acompanya el producte: 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar 
- Direcció declarada del fabricant 
- Dues darreres xifres del any d’impressió del marcat 
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997) 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,... 

- Tipus d’inodor (tanc baix,monobloc, independent o conjunt d’inodor) 
- Material de que està fabricat 
- Classe, tipus,dispositius de descàrrega i categoria del mecanisme de descàrrega 

- Informació sobre les característiques reglamentades: 
- Capacitat d’aigua de descàrrega 
- Prevenció del reflux 
- Aptitud per a la neteja 
- Resistència a les càrregues 
- Durabilitat 
- Substàncies perilloses 
- Fiabilitat de la vàlvula 
- Estanquitat a l’aigua 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l’especificat al projecte 
- Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida rebuda. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri 
de la DF. 

 

BJ1Z. Accessoris d’aparells sanitaris 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ1ZS000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Accessoris d’aparells sanitaris. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Tapajunts superior o inferior central d’urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat 
superficial d’esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
- Tapatubs d’alimentació d’urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d’esmalt 
ceràmic, unit íntimament al suport 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d’esmalt ni d’altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han 
d’aparèixer esquerdes ni clivelles 
Duresa de l’esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la 
brillantor. 
Continuïtat de la capa d’esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de 
coloració. 
Resistència al xoc (amb bola d’acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal. 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d’aparèixer diferències de tonalitat. 
 
SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l’eix. No hi ha d’haver 
rebaves, esquerdes, grans o d’altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre: 110 mm 
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114): ≥ 45 N/mm2 
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Allargament fins a la ruptura (53-114): ≥ 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): ≥ 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 

- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm 

Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm 

 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d’altres microorganismes. 
Pes específic: 9,2 kN/m3 
Humitat: < 0,1% 
Punt d’inflamació: > 225°C 
Punt de degoteig: + 60°C 
Temperatura de servei: -20°C - +50°C 
Temperatura d’aplicació: -10°C - +40°C 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 

 
Emmagatzematge: apilats, en llocs protegits d’impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un 
nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta. 
 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 

 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: en l’albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l’element contingut 

 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes. 
 
PASTA: 
Subministrament: en recipients tancats, on figurin les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l’element contingut 

 
Emmagatzematge: en el seu envàs de manera que no s’alterin les seves característiques. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Métodos 
de ensayo. 
 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BJ2. Aixetes i accessoris per a aparells sanitaris 
BJ2Z. Aixetes i accessoris complementaris 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ2Z1111, BJ2ZBP92. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres 
d’entrada i de sortida. 
S’han considerat els elements següents: 

- Aixeta de llautó cromat 
S’han considerat els següents tipus d’aixetes: 

- Senzilla 
- De pas 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
AIXETA: 
El volant ha de permetre un accionament de l’apertura, tancament i regulació de cabal suau i precís. 
El comandament d’accionament ha de dur un distintiu blau per a l’aigua freda i un de vermell per a l’aigua 
calenta. 
Cabal mínim d’aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s 
Gruix del cos: ≥ 2 mm 
Estanquitat de l’aigua amb l’obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No 
s’han de produir fuites. 
Estanquitat de l’aigua amb l’obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar 
(UNE 19703): No s’han de produir fuites. 
Resistència mecànica amb l’obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s’han de produir 
deformacions permanents. 
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Resistència a torsió de l’òrgan de maniobra (UNE 19703): ≥ 6 N·m 
 
ELEMENTS DE LLAUTÓ: 
Exteriorment ha d’estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Gruix de la primera capa de recobriment: ≥ 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): ≥ 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d’aparèixer bombolles, exfoliacions, 
picades o desaparicions de recobriment. 
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s’ha de produir escames ni despreniments. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Instruccions d’instal·lació i muntatge 
- Nom del fabricant o marca comercial 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l’especificat al projecte 
- Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida rebuda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri 
de la DF. 

 

BJA. Aparells de producció i acumulació d’aigua calenta sanitària 
BJA2. Escalfadors acumuladors elèctrics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJA2G3D0. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Amb cubeta d’acer esmaltat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d’estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d’una capa aïllant que a la 
vegada ha d’estar recoberta per l’envoltant exterior de l’acumulador. 
Si és amb cubeta d’acer esmaltat, el dipòsit d’acer al carboni ha de tenir l’interior esmaltat al foc i 
l’envoltant, també d’acer al carboni, ha de tenir l’exterior esmaltat al foc. 
L’envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim. 
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control 
visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el 
símbol "Terra". 
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d’alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base 
d’alimentació de connexió, malgrat que no s’exclou la utilització d’un cable flexible fixat permanentment. 
Les connexions de l’aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al 
seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa. 
A l’entrada de l’aigua hi ha d’haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d’haver una vàlvula de 
seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l’aparell. 
Per al desmuntatge d’elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l’aparell i 
l’operació s’ha de poder fer amb l’ajuda d’eines ordinàries. 
Les parts en contacte amb l’aigua seran de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió, tant de l’aigua com l’elèctrica, s’ha de poder fer amb facilitat un cop situat l’acumulador en el 
seu lloc de treball. 
En l’escalfador amb ruixador, a la sortida de l’aigua calenta hi ha d’haver un braç de dutxa. 
L’entrada i la sortida d’aigua han d’estar clarament indicades. 
La temperatura de sortida de l’aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de 
sortida. 
Han d’estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència. 
Han ser capaç de resistir la pressió de l’aigua que es produeix en l’ús normal. 
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió 
nominal. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d’alimentació d’aigua. 
Temperatura de treball: ≤ 98°C 
Temperatura de seguretat: 130°C 
Pressió de treball: ≤ 6 bar 
Aïllament elèctric (REBT): Classe I 
Connexió de l’aigua: 1/2" ó 3/4" 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en caixes. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992). 
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1. 
Requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991). 
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 
2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera 
indeleble: 

- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d’aïllament 
- Pressió nominal en bar 
- Capacitat 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctric 
- Potència 
- Intensitat 

Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 
20305, la indicació "Termo". 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d’aigua calenta sanitària, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions dels equips 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) potència 
calorífica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat 
- Verificar l’adequació d’aquestes característiques amb el projecte 
- Control d’identificació dels materials i equips i lloc d’emplaçament 
- Verificar l’equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d’aigua centralitzat 
- Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el 
determini la DF. 

 

BJM. Elements de mesura, control i regulació 
BJM1. Comptadors d’aigua i elements per a centralització de lectures 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BJM1140B. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Comptadors d’aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips 
auxiliars per a la centralització de lectures. 
S’han considerat els tipus de comptadors següents: 

- Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i 
transmissor magnètic 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o 
defectes de l’acabat superficial. 
 
COMPTADORS: 
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l’aparell, ni fuites, 
exsudacions, mostres de corrosió o d’altres defectes superficials. 
Ha d’anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l’entrada d’humitat, tant de l’interior com de 
l’exterior, dins l’esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo. 
Ha d’anar proveït d’una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del 
fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 
El comptador ha d’estar homologat i precintat. 
El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’una resistència i durabilitat adequades al ús a que es 
destina. Els materials no s’han de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de 
l’aigua, dintre del ventall de temperatures de treball. 
Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que 
són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts. 
El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o 
que estiguin protegits per un tractament superficial adequat. 
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense 
ambigüitats visuals. 
El volum d’aigua ha d’indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el totalitzador o 
immediatament al costat del número indicat. 
 
COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 
Ha d’estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 
 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS: 
El comptador ha d’anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim 

- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 
- L’any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 
- El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE 
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical 
respectivament 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte 
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 

BJS. Equips per a reg 
BJSA. Programadors 
BJSA4. Programador de reg amb alimentació a 24V 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJSA4220. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius destinats a formar part d’una instal·lació de reg. 
S’han considerat els elements següents: 

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l’obertura de les electrovàlvules de la 
instal·lació possibilitant l’automatització de la mateixa. 

 
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS: 
Pot disposar de pantalla. 
L’alimentació del programador s’ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la tensió 
d’alimentació de la xarxa, a la tensió d’alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 

- Número de programes: Doble programa A/B 
- Arrencada: 3 recs en l’interval programat 
- Temps de reg: 1 a 999 min per estació 
- Cicle o interval de reg: 1/2 dia a 7 dies 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en caixa protectora. 
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Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BJSB. Electrovàlvules 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJSB2220. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius destinats a formar part d’una instal·lació de reg. 
S’han considerat els elements següents: 

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d’aigua, en les que l’accionament del pilot 
de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l’eix de la vàlvula es produeix per l’acció 
d’un solenoide 

 
ELECTROVÀLVULES: 
Ha d’estar formada per: 

- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d’obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant 

Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d’accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat 
- Potència expressada en Ws 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en caixa protectora. 
 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BM. Materials per a instal·lacions contra incendis i seguretat 
BM1. Materials per a instal·lacions d’incendis i gasos 
BM14. Polsadors d’alarma 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM141102. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Polsadors manuals d’alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d’incendis, per a muntar 
superficialment o encastar. 
S’han considerat els tipus de polsadors següents: 

- Polsadors d’accionament directe (tipus A), per trencament d’un element fràgil 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir. 
L’element fràgil ha d’estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l’usuari quan s’accioni. 
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d’accionament, els símbols i 
texts de la cara frontal i l’accés de l’eina especial (si n’hi ha) així com els orificis d’entrada de cables i els 
cargols. 
A la cara posterior de la caixa hi ha d’haver els forats per a la seva fixació. 
A l’interior hi ha d’haver el sistema de connexió elèctrica. 
Intensitat admissible: ≤ 80 mA 
Grau de protecció de l’envoltant (UNE 20-354): IP-40X 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats individualment en caixes. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
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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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de 
alarma. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada polsador ha d’anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació: 

- Referència a la norma EN 54-11 
- El nom o marca comercial del fabricant 
- Definició del model (tipus A o tipus B) 
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l’entorn) 
- Designació dels terminals e connexió 
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de 
fabricació, i el número de la versió de software continguda en el polsador, si és el cas 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s’hauran d’explicar en la informació proporcionada 
amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del polsador, i haurà de ser accessible durant el 
manteniment. 
No s’han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats 
- Sol·licitar a l’empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat 
segons normatives d’aplicació 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte: 

- Polsadors (marca, model, especificacions) 
- Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
- Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 
- Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions) 
- Sirenes (marca, model, especificacions) 
- Cablejat (secció, tipus d’aïllament) 
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 
- Electroimants de subjecció de portes (si n’hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
- Comportes tallafoc, en conductes d’aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per cada 
tipus diferent de material o equip. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BM2. Materials per a instal·lacions d’extinció d’incendis 
BM21. Hidrants 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM212110. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 

- De columna humida 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400. 
Pressió de treball: ≤ 30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords: ≥ 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 

- Resistència a la tracció: ≥ 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat: ≥ 240 N/mm2 
- Allargament: ≥ 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): 95 aproximadament 

 
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
Ha d'estar format per: 

- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les 
boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats en caixes. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm. 
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UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 

 

BM23. Boques d’incendi 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM23BBAA. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Boques d’incendi equipades amb mànega i protegides amb armari. 
S’han considerat els tipus següents: 

- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Boca d’incendis formada per: 

- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a l’interior 
- Vàlvula d’entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s’ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 1/2 
voltes de volant 
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar 
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements 
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d’haver els 
forats per a la seva subjecció i els suports per a penjar els diferents elements i una entrada lateral per 
a la connexió a la xarxa; ha d’estar esmaltat al foc i pintat de color vermell; en el vidre hi ha d’haver la 
inscripció "Trenqueu-lo en cas d’incendi"; ha de tenir escletxes d’aireig. 

Els materials fets servir per a la construcció de les boques d’incendi han de ser resistents a la corrosió i als 
esforços mecànics deguts a la seva utilització. 
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864. 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400. 
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d’estar entre la d’interrupció i la de raig lliure. 
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions. 
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge. 
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d’obertura. 
La porta de l’armari s’ha d’obrir 180°. 
El vidre s’ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris. 
Resistència a la pressió interna: 
 

 
Pressió màxima de servei 

(MPa) 
Pressió de prova 

(MPa) 
Pressió mínima de trencament 

(MPa) 

BIE-25 1,2 1,8 3,0 

BIE-45 1,2 2,4 4,2 

 
Resistència impacte llança-boquilla: Sense deterioraments ni fuites 
Resistència a l’impacte i a la càrrega de la boca d’incendi equipada: Sense deformacions permanents 
Estanquitat dels ràcors: Sense fuites a la pressió de prova 
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari: ≥ 35 mm 
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment: Ha de complir 
Envelliment dels materials sintètics: Sense fissures ni deterioraments 
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Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de 
funcionar correctament. 
Abastament a 0,2 MPa: 

- Amb raig lliure: ≥ 10 m 
- Amb polvorització en cortina: ≥ 6 m 
- Amb polvorització cònica: ≥ 3 m 

Angles de polvorització: 
- Per a polvorització en cortina: 90° ± 5° 
- Per a polvorització cònica: ≥ 45° 

Les característiques anteriors s’han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2. 
Toleràncies: 

- Diàmetre interior de la mànega: 
- Per a mànegues semirígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): 

- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm 
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): 

- Calibre passa: 44 mm 
- Calibre no passa: 46 mm 

- Llargària de la mànega: 
- Per a mànegues semirígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de complir 
la norma UNE EN ISO 1307 
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0% 

 
BOQUES BIE-45: 
El suport d’emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i 
orientable en un pla horitzontal. 
El debanador ha de girar al voltant d’un eix i ha de permetre l’extracció de la mànega lliurement. 
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d’amplària 
mínima 20 mm. 
En el debanador s’ha d’allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària. 
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l’armari amb un eix vertical de 
rotació. 
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d’assegurar la retenció de la mànega a la canya del ràcor 
mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre. 
L’angle format per l’entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni superior a 
135°. 
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): ≤ 7 Nm 
La mànega ha d’estar fabricada d’acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A. 
Diàmetre interior de la mànega: 45 mm 
Tipus de mànega: flexible plana per a servei lleuger 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats en caixes. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 136 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación. 
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas convencionales. 
 
BOQUES TIPUS BIE-45: 
UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible 
para servicio ligero, de diámetro 45mm y 70mm. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S’han de subministrar acompanyades de les instruccions d’ús complertes, fixades a la boca d’incendis o a 
les seves immediacions. 
El subministrador ha de lliurar un manual d’instal·lació i manteniment de la boca d’incendi equipada. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a seguretat contra incendis: 
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

La boca d’incendi equipada ha d’estar marcada amb la informació següent: 
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdós 
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirígides 
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 
- Any de fabricació 
- Pressió màxima de servei 
- Llargària i diàmetre de la mànega 
- Diàmetre equivalent de l’orifici de la llança-boquilla 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
Cada tram de la mànega ha d’estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram, 
amb la següent informació: 

- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45) 
- El nom i la marca del fabricant 
- El trimestre i l’any de fabricació 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats 
- Sol·licitar a l’empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat 
segons normatives d’aplicació 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte: 
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- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, vàlvula, 
suport, armari) 
- Canonades: (tipus, normativa, elements d’unió. Elements de subjecció, etc.) 
- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada 
manomètrica i cabal) 

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per cada 
tipus diferent de material o equip. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

BM24. Detectors-extintors automàtics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM242A20. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ruixadors automàtics (sprinklers) en bronze o cromats, amb dispositiu d’accionament d’ampolla i per a 
posició muntant-baixant o de paret. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d’estar formats per un cos tubular amb un extrem roscat, i l’altre proveït d’un obturador sensible a la 
temperatura ambient i d’un deflector. 
Han d’estar fabricats de manera que qualsevol intent d’ajust o desmuntatge produeixi la destrucció 
d’algun element de la seva construcció. 
Ha de poder passar una esfera de 8 mm de diàmetre per cada pas de l’aigua en el ruixador. 
La forma i la situació del deflector respecte a la boca de sortida del raig d’aigua, el converteix en creador 
de pluja uniforme en les direccions següents segons la posició del muntatge: 

- Ruixador cara amunt: Descàrrega en sentit contrari al de sortida 
- Ruixador cara avall: Descàrrega en el sentit de sortida 
- Ruixador de paret: Descàrrega en sentit lateral 

Dispositiu d’accionament tipus ampolla: 
- Color ampolla segons temperatura d’accionament: 

- 57°C: Taronja 
- 68°C: Vermell 
- 79°C: Groc 
- 93°C: Verd 
- 141°C: Blau 
- 182°C: Morat 
- 204/260°C: Negre 

Els ruixadors d’ampolla i les ampolles de vidre han d’obrir dins dels límits de temperatura següents: 
 

Temperatura nominal 
d’actuació (ºC) 

Temperatura mínima 
d’actuació (ºC) 

Temperatura a la que o per 
sota de la que Temperatura màxima 

d’actuació (ºC) actuen 25 de 
50 ut. (ºC) 

actuen 40 de 
50 ut. (ºC) 

57 54 63 68 74 
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68 65 74 79 86 

79 76 87 92 99 

93 90 101 106 113 

100 97 108 113 120 

121 118 129 134 141 

141 138 149 155 163 

163 160 171 477 186 

182 179 190 196 206 

204 201 212 218 228 

227 224 235 242 252 

260 257 268 275 286 

286 283 294 301 313 

343 340 301 359 372 

 
Els ruixadors han de tenir les constants de cabal (factor K) següents: 
 

Diàmetre nominal de l’orifici (mm) Factor K (L·min-1/bar0,5) 

10 57 ± 3 

15 80 ± 4 

20 115 ± 6 

 
Ha de complir els paràmetres de distribució d’aigua següents: 
 

Diàmetre nominal de 
l’orifici (mm) 

Cabal per ruixador 
(L/min) 

Àrea de cobertura 
(m2) 

Densitat de descàrrega 
(mm/min) 

10 50,6 20,25 2,5 

15 61,3 12,25 5,0 

15 135,0 9,0 15,0 

20 90,0 9,0 15,0 

20 187,5 6,25 30,0 

 
Temps d’actuació del ruixador: ≤ 5 s 
Allargament del cos del ruixador: ≤ 0,2 % 
Resistència a la compressió del deflector: 70 N 
Força de trencament de l’ampolla: ≥ 6 càrrega servei ruixador 
Estanquitat del ruixador: Sense fuites 
Exposició a la calor: Ha de complir 
Xoc tèrmic: Ha de complir 
Corrosió: Ha de complir 
Integritat del recobriment del ruixador: Sense esquerdes ni desconxaments 
Cop d’ariet: Sense fuites 
Resistència a la calor: Sense deformació 
Resistència a la vibració: Sense deformació ni ruptura apreciables 
Resistència a l’impacte: Ha de complir 
Resistència a baixes temperatures: No ha d’actuar el ruixador; Sense danys visibles 
Totes les característiques anteriors s’han de determinar segons la UNE 23-595 (1). 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: per unitats, en caixes i amb la rosca protegida. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient ≤ 30°C. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
UNE 23595-1:1995 Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 1: Rociadores. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S’han de subministrar amb la fulla d’instruccions, corresponent al tipus de ruixador, que ha de descriure el 
mètode d’instal·lació recomanat i ha de donar indicacions sobre manteniment i substitució. 
Cada ruixador ha d’anar marcat amb les dades següents: 

- Nom o marca registrada del fabricant 
- N° d’identificació del model, designació de catàleg o equivalent 
- Fàbrica d’origen 
- Indicació tipus ruixador i posició de muntatge segons UNE 23-595 (1) 
- Temperatura nominal d’actuació codificada amb colors 
- Any de fabricació 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats 
- Sol·licitar a l’empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat 
segons normatives d’aplicació 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
- Realitzar la recepció de materials de la instal·lació de ruixadors segons Normativa UNE 23596 
- Comprovar que els materials i elements que formen la instal·lació de ruixadors compleixin els 
requisits especificats en projecte: 

- Diàmetres i qualitat de les canonades 
- Característiques i tipus de ruixadors: (marca, model, temperatura de tir, tipus de muntants, 
diàmetre, coeficient hidràulic “K”) 

- Característiques del grup de bombeig (si hi està instal·lat): cabal (l/h), alçada manomètrica (m.c.a.), 
potència (CV), tensió (V), marca, model, Nº de sèrie 
- Certificat de funcionament dels ruixadors 
- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de realitzar per 
mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat del mostreig ha d’estar definida 
per la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BM3. Extintors 
BM31. Extintors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM312111. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aparell autònom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció 
d’una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o 
transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’extintor correspon a un tipus registrat 
davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a 
l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’extintor correspon plenament al del 
projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 

- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: per unitats, en funda de plàstic. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presión. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
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- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats 
- Sol·licitar a l’empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat 
segons normatives d’aplicació 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la seva col·locació 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 

- Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries Siderometal·lúrgiques i la placa de timbre 
de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria 
- Dades placa de disseny: 

- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives 

- Dades etiqueta de característiques: 
- Nom del fabricant importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d’equips 
- Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament 

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

BMY. Parts proporcionals d’elements especials per a instal·lacions contra incendis 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMY14000, BMY21000, BMY23000, BMY2400, BMY31000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S’han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d’elements especials per a polsadors d’alarma 
- Part proporcional d’elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d’elements especials per a boques d’incendi 
- Part proporcional d’elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d’elements especials per a extintors 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
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2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: a l’albarà de lliurament han de constar les característiques d’identificació següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d’altres dimensions 

 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

 

BN. Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió 
BNX. Grups de pressió i dipòsits 
BNX2. Grups de pressió amb dipòsit d’aire 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BNX256C0. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Grup automàtic de pressió d’aigua, amb dipòsit hidropneumàtic i una o dues bombes d’impulsió. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d’estar format pels elements següents: 
Grup amb dues bombes: 

- Dipòsit acumulador 
- Manòmetre 
- Armari elèctric de maniobra i protecció 
- Dues bombes centrífugues de funcionament alternatiu 
- Dos injectors d’aire estàtics 
- Dos pressòstats de control 
- Un col·lector d’aspiració i un d’impulsió 

Grup amb una bomba: 
- Dipòsit acumulador 
- Manòmetre 
- Armari elèctric de maniobra i protecció 
- Una bomba centrífuga 
- Un injector d’aire estàtic 
- Un pressòstat de control 

Característiques del dipòsit acumulador: 
- El diposit ha de ser de planxa d’acer galvanitzat. La renovació d’aire del dipòsit es realitzarà per 
injectors 
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- Pressió de prova: 1,5 x pressió de treball 
Característiques de la bomba: 

- Grau de protecció: ≥ IP-33X 
- Velocitat de gir: 2900 r.p.m. 
- Tensió d’alimentació (motor trifàsic): 230/400 V 

Les característiques de cabal i alçada manomètrica demanades a l’element han de ser referents al grup, no 
a cada bomba en particular, als grups amb dues bombes. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: el grup ha d’anar amb tots els elements de treball i control muntats, formant un conjunt 
sobre una bancada única. 
El grup ha de dur l’acta de prova de pressió feta pel constructor. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presión. 
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 DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El dipòsit ha de portar una placa visible, una vegada instal·lat, on s’indiquin les dades següents: 

- Capacitat 
- Pressió de treball 
- Pressió de prova 
- Proves d’instal·lació 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant les característiques tècniques dels equips i materials que s’utilitzaran. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Comprovar que els grups de pressió compleixen les especificacions del projecte. Es comprovarà: 

- Bomba (marca, model i nº de sèrie, cabal, altura manomètrica (mca)) 
- Motor (marca, model i nº de sèrie, tensió (V): consum (A), Potència (kW), arrencada, secció 
conductor, proteccions elèctriques, velocitat (rpm), protecció tèrmica, aïllament conductes. Índex 
protecció acoblament) 
- Dipòsit: (marca, model, nº de sèrie, capacitat (l) o canonada connexió) 

- Es realitzarà un informe amb els resultats dels controls efectuats als grups de pressió rebuts 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control dels grups de pressió que es rebin a l’obra. El control es realitzarà per mostreig i en 
totes les partides, marques i models diferents que arribin a l’obra. La intensitat de mostreig estarà 
definida per la Direcció d’obra. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels grups de pressió, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del que s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, es comunicarà a 
la DF, que decidirà la substitució total o parcial dels grups de pressió rebuts. 

 

BR. Materials per a jardineria i per a mesures correctores d’impacte ambiental 
BR3. Condicionadors químics i biològics del sòl i materials per a acabats superficials 
BR34. Esmenes biològiques 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR341110. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Esmena biològica d’àcids húmics i fúlvics 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats i precintats. 
 
Emmagatzematge: protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d’humitat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s’indica a les 
especificacions 
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 
documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea 
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- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 
m3, es realitzaran els assajos corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació 
de: 

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5) 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat) 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i 
amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia 
corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 

 

BR4. Arbres i plantes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR41162C, BR42763B, BR427D3B, BR4AN8A1, BR4D8211, BR4FYLD1. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d’obra. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 
- Plantes de petit port 

S’han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
 

CONDICIONS GENERALS: 
L’espècie vegetal s’ha d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de 
reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, 
i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d’haver estat cultivades d’acord amb les necessitats de l’espècie o cultivar, edat i 
localització. 
Han d’haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l’article 4.4.2 de la norma 
NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l’article 4.4.3 de la 
norma NTJ 07A. 
L’espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control 
d’organismes nocius de quarantena, així com d’altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i 
valor d’utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d’anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit 
anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada 
aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les 
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arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin 
arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l’espècie i mida de l’arbre. 
Els pans de terra han d’estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d’un any i mig en ser 
soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d’estar intacte, compacte i ple 
d’arrels. 
La planta ha de tenir les mides d’alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, 
que s’indiquin a la unitat d’obra. La verificació d’aquestes dades s’ha de fer d’acord amb les indicacions de 
la norma NTJ 07A. 
 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l’arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l’espècie i mida de l’arbre. 
Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
 
PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l’arbust (que neixen directament del tronc) han de néixer del terç inferior de la 
planta, han d’estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la 
planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L’arbust enfiladís ha d’estar proveït del seu tutor. 
L’aigua de l’estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d’estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s’han de seguir les indicacions de la 
norma NTJ 07Z, d’acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
 
Subministrament: en lots de plantes d’una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les 
plantes d’un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s’ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part 
radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
 
Emmagatzematge: si no s’ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a 
l’obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s’aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta 
amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de 
hoja perenne. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S’ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec 
- Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas) 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de 
garantia corresponents. 

 

D. ELEMENTS COMPOSTOS 
D0. Elements compostos bàsics 
D07. Morters i pastes 
D070. Morters sense additius 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0701461, D0701641, D0701821. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió: ≤ 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: ≥ M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: ≥ M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): ≥ M5 

Ha d’estar pastat de forma que s’obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
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2. CONDICIONS D’EXECUCIÓ I UTILITZACIÓ 
Per a l’elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d’estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d’estar neta abans de l’elaboració del morter. 
No s’han de mesclar morters de composició diferent. 
S’ha d’aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l’obra. 
 

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

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

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de 
resistència a compressió (UNE EN 1015-11) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’acord a 
les condicions exigides. 
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 

 

D0B. Acer ferrallat o treballat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0B2A100. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o altres 
usos, manipulades a l’obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

- Doblegat a una distància ≥ 4 D del nus o soldadura més proper: 
 

Tipus acer 
Barres doblegades o corbades 

D ≤ 25 mm D > 25 mm 

B 400 10 D 12 D 

B 500 12 D 14 D 

 
- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: ≥ 20 D 
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En cap cas no han d’aparèixer principis de fissuració. 
S’han d’aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 

2. CONDICIONS D’EXECUCIÓ I UTILITZACIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s’ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l’ajut 
d’un mandrí. 
En cas de desdoblegament d’armadures en calent, s’han de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s’han d’adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s’han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d’una peça. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície necessària elaborada a l’obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d’aquests 
treballs, com ara retalls i lligaments. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 

E. PARTIDES D’OBRA D’EDIFICACIÓ 
E2. Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 
E22. Moviments de terres 
E221. Excavacions per a rebaix del terreny 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E22113C2, E221C472. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació per caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
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CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 
20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig 
de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar 
amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar-se, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o d’altres 
condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin l’excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d’altres 
condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres i és 
necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L’àmbit d’actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l’edificació i la zona influenciada 
pel procés de l’obra. 
S’ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d’arbres, de 
plantes, de deixalles i d’altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que 
s’han de conservar. 
Els forats existents i els que resultin de les operacions d’esbrossada (extracció d’arrels, etc.), han de 
quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S’han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S’han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY: 
L’excavació per a caixes de paviments s’aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S’entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o de camions. 
S’entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la 
maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
El fons de l’excavació s’ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S’han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L’aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 
mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l’excavació requereix l’aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s’han de conservar en una zona a part. La resta s’ha de transportar a un 
abocador autoritzat. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Angle del talús: ± 2° 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
No s’ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària: ≥ 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes: ≤ 12% 
- Corbes: ≤ 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària ≥ 6 m: ≤ 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF 
 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY: 
Les terres s’han d’extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s’han d’acumular terres o materials a la vora de l’excavació. 
S’han d’extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d’evitar 
l’acumulació d’aigua dins de l’excavació. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d’arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta 
per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d’anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s’escau. 
Tan sols s’han d’abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s’hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

E222. Excavacions de rases i pous 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E222142A. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
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L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d’obra 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 
20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l’assaig 
SPT. 
L’element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. 
El fons de l’excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l’excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l’excavació requereix l’aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d’execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells: ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d’execució de la partida. 
S’ha de seguir l’ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària: ≥ 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes: ≤ 12% 
- Corbes: ≤ 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària ≥ 6 m: ≤ 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just 
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
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Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 
l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s’han d’acumular terres o materials a la vora de l’excavació. 
No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S’ha d’estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L’estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S’han d’estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents: 

- S’hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S’ha de preveure un sistema de desguàs per tal d’evitar acumulació d’aigua dins l’excavació. 
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials. 
Si apareix aigua en l’excavació s’han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l’excavació. 
Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
No s’ha de rebutjar cap material obtingut de l’excavació sense l’autorització expressa de la DF. 
S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de carregar. 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d’emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Les terres s’han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L’aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
S’ha de tenir en compte el sentit d’estratificació de les roques. 
S’han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d’aigua 
interns, en els talussos. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta 
per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d’anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s’escau. 
Tan sols s’han d’abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s’hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
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E225. Reblert, estesa i piconatge de terres i granulats 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E2251772, E2252772. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats 
d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la 
superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de 
la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 
residus 
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a 
drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades successives 

Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Próctor Modificat (UNE 103501). 
 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
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Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al 
dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF 
d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de 
complir: 

- Mida del granulat: ≤ 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): ≤ 5% 

 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: - 25 mm 
- Planor: ± 15 mm/3 m 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de 
granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb 
l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació 
especificada. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

E3. Fonaments 
E31. Rases i pous 
E315. Formigonament de rases i pous 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E31522G3. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretesar, de 
central o elaborat a l’obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó. 
S’han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
 

CONDICIONS GENERALS: 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les 
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les 
classes d’exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l’element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d’elements de l’encofrat 
ni d’altres. 
Els defectes que s’hagin produït en formigonar s’han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF. 
L’element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits. 
En el cas d’utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada del formigó (fest) al cap de 28 dies: ≥ 0,9 x fck 
Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca: ≤ 15 cm 
- Consistència plàstica: ≤ 25 cm 
- Consistència tova: ≤ 30 cm 

Toleràncies d’execució: 
Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en l’article 5 de l’annex 10 de la norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat en la UNE 
36831. 
No s’accepten toleràncies en el replanteig d’eixos en l’execució de fonaments de mitgeres, buits 
d’ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
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RASES I POUS: 
Toleràncies d’execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: - 20 mm 
- Fonaments encofrats : + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D: dimensió considerada): 

- D ≤ 1 m : + 80 mm 
- 1 m < D ≤ 2,5 m : + 120 mm 
- D > 2,5 m : + 200 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- En tots els casos: + 5%(≤ 120 mm), - 5%(≤ 20 mm) 
- D ≤ 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D ≤ 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE art.5.2.e): 
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, ≤ 15 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s’ha de formigonar ha sofert gelada, s’ha d’eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l’abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s’ha de posar a l’obra abans que comenci l’adormiment, i a una temperatura ≥ 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d’estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s’ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d’aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l’autorització de la DF En aquest cas, s’han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l’obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l’encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l’aigua del formigó. 
No s’admet l’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
No s’ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s’hagi revisat la posició de les armadures (si 
s’escau) i demés elements ja col·locats. 
Si l’abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d’aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 
No pot transcórrer més d’1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l’adormiment. 
No s’han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L’abocada s’ha de fer des d’una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
L’abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l’aire no quedi agafat i assenti el 
formigó. Alhora s’ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s’ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s’ha d’aturar el formigonament si no s’ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s’ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s’han d’utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s’ha d’humitejar. 
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Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s’ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s’ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. 
S’ha de vibrar fins que s’aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d’alta densitat d’armadures, a les cantonades i als 
paraments. 
Un cop reblert l’element no s’ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s’han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l’element estigui en contacte amb aigües o 
filtracions agressives 

Durant l’adormiment s’han d’evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l’element. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de 
l’estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar 
- Verificació de la correcte disposició de l’armat i de les mesures constructives per tal d’evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-
08. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons 
l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08 
- Assajos d’informació complementària 
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De les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i 
l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten 
sotmetre’s a assajos d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de 
prescripcions tècniques particulars 
- Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 
assajos oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d’interpretar els resultats 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l’estructura 
 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-
08. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assajos d’informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir 
coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l’element formigonat. 

 

E31B. Armadures per a rases i pous 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E31B3000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el 
motlle on s’abocarà el formigó. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l’encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l’encofrat 
- Disposició d’obertures provisionals a la part inferior de l’encofrat, quan calgui 
- Humectació de l’encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l’encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 
mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc. 

S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on 
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
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Els elements que formen l’encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment. 
L’interior de l’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. 
La DF ha d’autoritzar, en cada cas, la col·locació d’aquests productes. 
El desencofrant no ha d’impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s’hagin d’unir per a treballar 
solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i 
dels possibles efectes sobre el formigó. 
No s’ha d’utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S’han d’utilitzar vernissos antiadherents 
a base de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d’estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s’ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l’alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d’obtenir de la DF l’aprovació per escrit de l’encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l’encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l’element 
Han d’anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa 
suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S’han d’adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció 
del formigó. 
Cap element d’obra podrà ser desencofrat sense l’autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d’elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 
peça, si durant aquest interval no s’han produït temperatures baixes o d’altres causes que puguin alterar 
el procediment normal d’enduriment del formigó. Els costers verticals d’elements de gran cantell o els 
costers horitzontals no s’han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d’importància i que no es tingui l’experiència de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d’una fissuració prematura fossin grans, s’han de fer assajos d’informació que determinin 
la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s’han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l’autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó s’han de tallar al ras del 
parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 
proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’estructura, per tal de poder avaluar el seu 
comportament durant l’execució. 
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Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per la 
humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 
reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l’encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l’encofrat: ≤ 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): ≤ L/1000 
- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l’encofrat pel formigonament: 
 

 
Replanteig eixos 

Dimensions Aplomat Horitzontalitat 
Parcial Total 

Rases i pous ± 20 mm ± 50 mm 
- 30 mm 

± 10 mm – 
+ 60 mm 

Riostres ± 20 mm ± 50 mm ± 20 mm ± 10 mm – 

 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s’han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 
nervis de l’estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s’ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s’han de netejar i rectificar. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s’ha d’humitejar l’encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi 
l’aigua continguda al formigó, i s’ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l’aplomat 
i la solidesa del conjunt. 
No s’han de transmetre a l’encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s’ha de fer de forma que s’eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 
s’han d’utilitzar. 
Si l’element s’ha de pretesar, abans del tesat s’han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 
dels mateixos que no sigui portant de l’estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s’han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l’encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s’ha de fer una 
revisió total de l’encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s’ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s’han d’anotar a l’obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d’encofrat i desencofrat, així com la data en què s’ha formigonat cada 
element. 
El desencofrat de l’element s’ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el 
lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s’ha de deduir de la superfície total d’acord amb els criteris 
següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

 

E31D. Encofrat per a rases i pous 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E31D1100. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el 
motlle on s’abocarà el formigó. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l’encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l’encofrat 
- Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l’encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 
mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
La DF disposarà d’un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l’encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment. 
L’interior de l’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. 
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La DF ha d’autoritzar, en cada cas, la col·locació d’aquests productes. 
El desencofrant no ha d’impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s’hagin d’unir per a treballar 
solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i 
dels possibles efectes sobre el formigó. 
No s’ha d’utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S’han d’utilitzar vernissos antiadherents 
a base de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d’estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s’ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l’alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d’obtenir de la DF l’aprovació per escrit de l’encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l’encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l’element 
contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S’han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l’encofrat o qualsevol altre procediment 
eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s’ha d’humitejar l’encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi 
l’aigua continguda al formigó, i s’ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l’aplomat 
i la solidesa del conjunt. 
No s’han de transmetre a l’encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s’ha de fer de forma que s’eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 
s’han d’utilitzar. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s’han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l’encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s’ha de fer una 
revisió total de l’encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s’ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s’han d’anotar a l’obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d’encofrat i desencofrat, així com la data en què s’ha formigonat cada 
element. 
El desencofrat de l’element s’ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
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La superfície corresponent a forats interiors s’ha de deduir de la superfície total d’acord amb els criteris 
següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

 

E3Z. Elements especials per a fonaments 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E3Z112P1. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l’abocada de formigó pobre al fons de les rases o 
dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l’excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
- Curat del formigó 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: ≥ 10 cm 
Toleràncies d’execució: 

- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 
- Nivell: ± 20 mm 
- Planor: ± 20 mm/2 m 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si 
ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny 
sense extreure, i fer l’acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d’estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s’ha d’aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 
hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s’ha de col·locar abans d’iniciar l’adormiment. 
L’abocada s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

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

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient 
- Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor) 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista. 

 

E4. Estructures 
E44. Estructures d’acer 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E441511D, E442501C, E443511D, E44B5113, E44Z5A25. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació d’elements estructurals amb perfils normalitzats d’acer, utilitzats directament o formant peces 
compostes. 
S’han considerat els elements següents: 

- Pilars 
- Elements d’ancoratge 
- Bigues 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d’encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S’han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d’acer S275JR, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d’acer 
S275JR, segons UNE-EN 10025-2 

S’han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d’emprimació antioxidant 

S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions 
- Comprovació final de l’aplomat i dels nivells 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense 
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d’estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d’estar correctament aplomada i anivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus 
d’acer i perfils s’han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no 
es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i 
identificats adequadament. 
L’element ha d’estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l’element que s’han d’unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l’element no ha de produir desperfectes en el recobriment del 
zenc. 
L’element no s’ha d’adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l’estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 
Toleràncies d’execució: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que 
estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment, 
beurades especials o formigó fi. 
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de líquids, gel, 
residus i de qualsevol material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o 
formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han 
d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin 
d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i vinclament local de 
les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
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Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d’estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen 
han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al 
cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma 
següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

Toleràncies d’execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

- Si s’utilitzen cargols no pretesats: 2 mm 
- Si s’utilitzen cargols pretesats: 1 mm 

- Diàmetre dels forats: 
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 

- Posició dels forats: 
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per 
la DF abans d’iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols 
de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 
experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d’arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues 
provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins que l’avanç 
del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin 
l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l’element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma involuntària. 
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Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després 
completar el cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el 
muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura. 
La preparació de les unions que s’hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de 
l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats 
sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de 
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE-EN-V-1090-2. 
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-
ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals de 
la UNE-EN-V-1090-4. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre 
que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l’apartat 10.2.3 del DB-SE. 
A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d’un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de 
dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S’han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d’unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al 
“collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de 
collat. 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha 
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals 
de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb netejadors químics. 
Després de la preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que 
no s’hagi inspeccionat la unió. 
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COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 

Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha 
d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ordre a seguir, 
les especificacions del procés i les mesures per a evitar l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la 
UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el 
tipus d’operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 
de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé les 
peces. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del preescalfament. Aquest s’ha d’estendre 75 
mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l’escòria per mitjà d’una picola i 
d’un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 
10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria 
civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm 
de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
BIGUES, CORRETGES, PILARS, ELEMENTS D’ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d’acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la DF 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es demanarà al taller de fabricació la certificació d’haver realitzat l’adequat control dimensional dels 
perfils i altres elements utilitzats en la construcció de les peces d’estructura. 
En perfils conformats i buits, control dimensional del subministra del taller. Sobre un 10% de les peces 
rebudes de taller, es farà una mesura de la longitud i de la fletxa. 
Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista. 
Control geomètric de l’element acabat. Mesura del desplom i fletxa d’un 10% dels elements verticals i 
d’un 10% de les bigues. Així mateix sobre un 10% dels elements estructurals muntats en obra, es farà una 
mesura de les dimensions principals. 
 
UNIONS SOLDADES: 
Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin: 

- Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la 
norma UNE-EN 287-1 
- Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador 

Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats d’homologació. 
- Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, però no mitjançant soldadures addicionals, i tenen que ser 
accessibles per el soldador 
- Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles 

Inspecció visual de les superfícies d’acer que s’han de soldar: 
- Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s’utilitzi i estar lliures de fissures, 
entalladures, materials que afecten al procés o qualitat de les soldadures i humitat 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d’exactitud no menor de 0,1 mm en cada 
metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia 
recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d’anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció 
visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d’un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en 
obra. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si encara es 
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de 
les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
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UNIONS SOLDADES: 
Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de l’estructura, han 
de tenir el corresponent certificat d’homologació personal. 
Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l’obra, han de tenir els corresponents 
certificats d’homologació. 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no 
destructius, es farà d’acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l’obra. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l’estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
UNIONS SOLDADES: 
Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l’obra i d’un 50% de les realitzades a taller, amb 
observació de: 

- Característiques geomètriques 
- Presència d’escòria 
- Defectes visibles 

En l’estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Examen no destructiu d’un 10% de les soldadures realitzades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 
13018, i per assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 
1290 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
UNIONS SOLDADES: 
No s’acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s’acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assajos no destructius. 

 

E4D. Muntatge i desmuntatge d’encofrats i col·locació d’alleugeriments 
E4DC. Muntatge i desmuntatge d’encofrats per a lloses i bancades 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E4DC1D02. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el 
motlle on s’abocarà el formigó. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l’encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l’encofrat 
- Disposició d’obertures provisionals a la part inferior de l’encofrat, quan calgui 
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- Humectació de l’encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l’encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 
mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on 
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l’encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment. 
L’interior de l’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d’autoritzar, en cada cas, la col·locació d’aquests productes. 
El desencofrant no ha d’impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s’hagin d’unir per a treballar 
solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF el certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant 
i dels possibles efectes sobre el formigó. 
No s’ha d’utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S’han d’utilitzar vernissos antiadherents 
a base de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d’estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s’ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l’alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d’obtenir de la DF l’aprovació per escrit de l’encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l’encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l’element. 
Han d’anar degudament travats en tots dos sentits. 
S’han d’adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció 
del formigó. 
Cap element d’obra podrà ser desencofrat sense l’autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d’elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 
peça, si durant aquest interval no s’han produït temperatures baixes o d’altres causes que puguin alterar 
el procediment normal d’enduriment del formigó. Els costers verticals d’elements de gran cantell o els 
costers horitzontals no s’han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d’importància i que no es tingui l’experiència de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d’una fissuració prematura fossin grans, s’han de fer assajos d’informació que determinin 
la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s’han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l’autorització de la DF. 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 173 

Els filferros i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó s’han de tallar al ras del 
parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 
proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’estructura, per tal de poder avaluar el seu 
comportament durant l’execució. 
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per la 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin 
esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l’encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l’encofrat: ≤ 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): ≤ L/1000 
- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l’encofrat pel formigonament: 
 

 
Replanteig eixos 

Dimensions Aplomat Horitzontalitat 
Parcial Total 

Lloses – ± 50 mm 
- 40 mm 

± 2% ± 30 mm/m 
+ 60 mm 

 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s’han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 
nervis de l’estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s’ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s’han de netejar i rectificar. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l’encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 
rebaves ni irregularitats. 
S’han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l’encofrat o qualsevol altre procediment 
eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s’ha d’humitejar l’encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi 
l’aigua continguda al formigó, i s’ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l’aplomat 
i la solidesa del conjunt. 
No s’han de transmetre a l’encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s’ha de fer de forma que s’eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 
s’han d’utilitzar. 
Si l’element s’ha de pretesar, abans del tesat s’han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 
dels mateixos que no sigui portant de l’estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s’han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l’encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s’ha de fer una 
revisió total de l’encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s’ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
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Per al control del temps de desencofrat, s’han d’anotar a l’obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d’encofrat i desencofrat, així com la data en què s’ha formigonat cada 
element. 
El desencofrat de l’element s’ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el 
lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d’elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s’han de disposar amb la contrafletxa 
necessària per a que, desencofrat i carregat l’element, aquest conservi una lleugera concavitat a 
l’intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l’ordre d’una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres 
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars. 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament 
a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s’ha de protegir el fons de l’encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s’ha de deduir de la superfície total d’acord amb els criteris 
següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

 

E4L. Elements resistents industrialitzats per a formació de sostres 
E4LV. Lloses alveolars de formigó pretesat per a sostres 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E4LV10H3. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament i col·locació de lloses alveolars de formigó precomprimit sobre els elements de suport 
per a la formació de sostre. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 
- Preparació del perímetre de recolzament, neteja i anivellament 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l’apuntalament 
- Presentació de les plaques 
- Anivellament de les plaques 
- Eliminació del formigó de la cara superior dels alvèols, als extrems que requereixin ser massissats 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plaques s’han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces ceràmiques, si no hi ha un cèrcol de formigó armat per 
a resoldre el recolzament. 
El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues o murs s’ha de fer amb una capa de morter fresc ≥ 
15mm de gruix, o sobre bandes o recolzaments individuals de material elastomèric situats en cada nervi 
de la llosa. 
La longitud de recolzament mínima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la vora 
interior del recolzament ha de ser: 
En recolzaments directes 

- Llargària: 50 mm 
- Tolerància: - 10 mm 
- No s’admeten recolzaments reals en obra < 40 mm 

En recolzaments indirectes sense apuntalat de llosa 
- Llargària: 40 mm 
- Tolerància: SYMBOL 177 "Symbol" 9 10 mm 
- No s’admeten recolzaments reals en obra < 30 mm 

El sostre, un cop formigonats els nervis, i en el seu cas la capa de compressió, ha de ser monolític per a 
garantir la rigidesa en el seu pla. 
Les plaques s’han de recolzar en els elements de suport de manera que això no disminueixi la secció de la 
peça. 
Si el sostre ha de tenir una capa de compressió, ha de tenir un gruix ≥ 40 mm de formigó amb una 
armadura de repartiment, que com a mínim ha d’estar composada per rodons de 4 mm disposats en 
direcció transversal i longitudinal amb una separació màxima entre rodons de 35 cm. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig en planta: ± 30 mm 
- Nivell: ± 20 mm 

Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de l’annex 11 de la 
norma EHE-08. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El muntatge es realitzarà d’acord amb el projecte i en particular amb el que indiquen els plànols i les 
documents d’instruccions de muntatge del fabricant. 
Les plaques s’han de col·locar a tocar. 
S’han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé. 
Les armadures s’han de mantenir en la seva posició amb separadors. La qualitat d’aquests i la seva 
disposició ha d’estar d’acord amb el que estableixen els apartats 37.2.5 i 69.8.2 de l’EHE-08 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del 
formigonat. 
S’ha de comprovar que en el formigonat, els junts quedin totalment reblerts de formigó. 
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En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 
penetrar en l’ample d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys 
deguts al transport 
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l’apuntalament 
- Replanteig de les plaques 
- Anivellament de les plaques 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons 
l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08 
- Assajos d’informació complementaria: 

- De les estructures projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les que els materials i 
l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols 
necessiten sotmetre’s a assajos d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars 
- Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix 
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assajos oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats 
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l’estructura 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-
08. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar la col·locació de les 
plaques. 
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. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assajos d’informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de 
resistència assolides o altres característiques de l’element. 

 

E4P. Escales prefabricades de formigó armat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E4PQU001. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces prefabricades de formigó armat, col·locades a l’obra. 
S’han contemplat els tipus de peces següents: 

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

- Preparació de la zona de treball 
- Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament. 
Han de quedar a nivell sobre els elements de suport. 
La peça ha d’estar degudament aplomada i anivellada. 
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT. 
Les peces no han de tenir superfícies desdentades, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o 
armadures visibles. 
La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, l’especificada a la DT. 
La llargària de l’encastament ha de ser com a mínim l’especificada a la DT del projecte. 
La peça ha d’estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT. 
Toleràncies d’execució: 

- Nivell: ± 20 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Abans de l’inici del muntatge la DF farà les següents comprovacions: 

- Els elements son conforme les especificacions de la DT i estan ben emmagatzemats sense tenir dany 
- Es disposa de plànols de muntatge 
- Es disposa de programa d’execució 
- Es disposa de mitjans humans i dels materials requerits pel muntatge 

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura 
amb les dimensions dels diferents elements i l’execució dels recolzaments, enllaços i unions. 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Per a la col·locació s’ha de suspendre la peça pels punts preparats a l’efecte. 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s’ha d’indicar el mètode 
i mitjans auxiliars previstos. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació, a l’aprovació de la DF, el programa d’interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
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m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 

 

E5. Cobertes 
E53. Cobertes de plaques conformades 
E534. Cobertes de plaques de polièster reforçat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E5342564. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mitjançant plaques o planxes de perfils diversos. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Ancorades sobre corretges 
S’han considerat els materials següents: 

- Plaques de poliester reforçat de perfil grecat 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels eixos dels pendents 
- Col·locació de les plaques 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la coberta de plaques de color, el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Les esquenes d’ase i les vores han de quedar alineades longitudinalment. 
Les plaques han d’estar alineades o desplaçades una onda o un nervi, respecte a les inferiors, en la 
direcció del pendent i alineades en l’altra direcció. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
S’han de respectar els junts estructurals. 
Totes les fixacions han d’estar a la part alta de les ondes o dels nervis i han de portar una volandera tova 
d’estanquitat, una volandera metàl·lica i un suport d’onda o de nervi. Els ganxos d’ancoratge, a més, han 
de dur una femella. 
Les plaques alternades en ambdós sentits han de portar una fixació amb anella de seguretat. 
Els cavalcaments laterals entre plaques han de quedar protegits del vent dominant. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l’adequat en funció del pendent del suport i les condicions de 
l’entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
En les plaques ancorades sobre corretges, els ganxos d’ancoratge s’han de col·locar al costat de la corretja 
més propera al carener. 
Volada en el ràfec: ≥ 5 cm 

- Plaques de polièster reforçat: ≤ 20 cm 
Volada en el lateral: ≥ 5 cm; ≤ una onda o un nervi 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons: ≥ 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l’aiguafons: ≥ 20 cm 
Distància entre la fixació i els extrems de la placa: ≥ 5 cm 
Distància entre les anelles de seguretat: 

- Plaques de poliéster o fibrociment: ≤ 200 cm 
- Plaques d’acer: ≤ 500 cm 

Cavalcament entre plaques: 
- Sobre la placa inferior en el sentit del pendent (segons el pendent i la zona ha de complir la NTE-QT): 

- Perfil ondulat gran o nervat: 15 - 20 cm 
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- Sobre la placa lateral: 
- Perfil nervat o grecat: ≥ la part superior del nervi 

Toleràncies d’execució: 
- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives: ± 5 mm 
- Paral·lelisme entre el conjunt de plaques: ± 30 mm 
- Alineació entre dues plaques consecutives: ± 5 mm 
- Alineació entre les plaques d’una filada: ± 20 mm 
- Cavalcament: - 20 mm 

 
PLAQUES DE POLIESTER: 
Excepcionalment, no cal posar suports d’onda en els punts on les plaques cavalquin sobre una altra de 
més rígida. 

- Perfil ondulat gran o nervat 
- Placa de llargària > 3,50 m: ≥ 5 

Punts de fixació per placa de perfil ondulat gran o nervat: 
- A les corretges dels extrems: ≥ 2 
- A les corretges interiors: ≥ 1 

Placa de poliester de perfil grecat: 
- Distància entre fixacions: ≤ 35 cm 
- Separació entre corretges: ≤ 125 cm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
S’han d’aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats 
els treballs es donen aquestes condicions, s’han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Si l’alçada de caiguda es superior a 2 m s’ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació de les plaques es farà de ràfec a carener i en sentit contrari al del vent dominant. 
En les plaques de polièster, els suports d’onda s’han de col·locar en el moment d’ancorar la placa. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent 
a obertures, d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 

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

 

E5Z. Elements especials per a cobertes 
E5ZJ. Canals exteriors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E5ZJ1D8P. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament i col·locació d’elements per a la conducció i evacuació de l’aigua de la coberta. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al 
baixant 
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S’han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- PVC rígid 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 

- Replanteig de l’element 
- Col·locació de l’element 
- Execució de les unions 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l’element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l’element col·locat ha de ser estable. 
Ha d’estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap al exterior. 
La unió entre els trams de la canal s’ha de fer de manera que en quedi assegurada l’estanquitat. 
Pendent cap els punts de desguàs: ≥ 1% 
En la canal de PVC: 

- S’admet una pendent mínima del 0,16 % 
- La unió dels diferents perfils ha d’estar feta amb maniguet d’unió amb junt de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 
- Els canvis de direcció han d’estar fets amb peces especials. Mai s’han de fer per escalfament o 
deformació de la canal 
- Les unions amb els baixants han d’anar soldades amb soldadura química 
- Distància entre suports: ≤ 100 cm i en zones de neu ≤ 70 cm 

Toleràncies d’execució: 
- Pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total 
- Alineació respecte al plànol de façana: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s’ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s’ha 
d’assegurar l’estabilitat de l’equip. 
Si l’alçada de caiguda es superior a 2 m s’ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació dels trams de la canal s’ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals s’executarà segons prescripcions de projecte, legislació 
aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d’estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o 
amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer 
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el 
determini la DF. 

 

E6. Tancament i divisòries 
E61. Parets i envans d’obra de fàbrica 
E612. Parets de ceràmica 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E612BR1V. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 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 DB-SE-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. 
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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. 
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 complir 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 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 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és 
exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s’ha de revisar l’obra executada 48 h abans i s’han d’enderrocar 
les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s’han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 
s’han fet. 
L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces 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 per els 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. 
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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 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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. 

 

E61B. Parets de blocs de formigó cel·lular 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E61BC311. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació d’envà, paredó o paret amb blocs de morter de formigó cel·lular per a revestir col·locats amb 
morter. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Paret recolzada, de tancament 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No pot ser 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. 
L’element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i la taula 2.1 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 

Les peces han d’estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d’estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de 
3/4 o de mig bloc. 
Els junts han d’estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 
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. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai 
de 5 mm, com a mínim, entre l’última filada i aquell element. Aquest espai s’ha de reblir amb material 
elàstic i segellar-lo amb morter adhesiu, un cop l’estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai 
abans de 24 h d’haver fet la paret. 
A les obertures, canvis d’alçada, de gruix o de direcció de les parets, s’han de reforçar les unions en els 
junts horitzontals mitjançant elements auxiliars. 
L’acord amb d’altres parets ha d’estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements 
auxiliars, d’acord amb els criteris fixats per la DF. 
Gruix dels junts : 2-3 mm 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig d’eixos: 
- Parcials: ± 10 mm 
- Extrems: ± 20 mm 

- Distància entre obertures: ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Planor: ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades: ± 10 mm/2 m, ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C 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. 
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L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. 
El morter adhesiu s’ha de preparar i s’ha d’aplicar segons les instruccions del fabricant. 
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. 

 

E63. Tancaments de plaques conformades 
E635. Tancaments de plaques d’acer 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E635G228. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tancament vertical mitjançant plaques formades per dues planxes d’acer amb un nucli de material aïllant, 
poliuretà, llana de roca, etc., col·locades amb fixacions mecàniques. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col·locació de les plaques 
- Col·locació de les fixacions mecàniques 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Les plaques han d’estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
La part superior i les cantonades han d’estar protegides de l’entrada de l’aigua amb peces especials del 
mateix acabat que la placa. 
Totes les fixacions han d’estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d’estanquitat. 
Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l’aigua i del vent 
dominant. 
Punts de fixació per placa: ≥ 6 
Distància entre la fixació i els extrems de la placa: ≥ 2 cm 
Toleràncies d’execució: 

- Aplomat entre dues plaques consecutives: ± 10 mm 
- Aplomat total: ± 30 mm 
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- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives: ± 5 mm 
- Paral·lelisme del conjunt de plaques: ± 10 mm 
- Nivell entre dues plaques consecutives: ± 2 mm 
- Nivell entre les plaques d’una filada: ± 10 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
S’han d’aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats 
els treballs es donen aquestes condicions, s’han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Les plaques han de col·locar-se a partir del punt més baix. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys 
deguts al transport 
- Replanteig inicial 
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a les subjeccions, cavalcament 
entre peces, i a l’alineació longitudinal i transversal 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE 
- Prova d’estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

- 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. 

 

E7. Impermeabilitzacions i aïllaments 
E77. Membranes amb làmines de polietilè i poliolefines 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7761252. 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 187 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Execució de la impermeabilització amb membrana impermeable de làmines de poliolefines, col·locada no 
adherida. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de ser estanca. 
Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles. 
La membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin per a evitar desplaçaments (coronació, base 
del talús, zones de forta pendent, etc.). 
Les unions seran soldades i s’efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics. 
El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les soldadures 
siguin homogènies. 
Solapament de les unions: ≥ 15 cm 
Cavalcament de la membrana sobre  la paret vertical externa de la rasa: ≥ 15 cm 
Toleràncies d’execució: 

- Planor: ± 50 mm/m 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No s’ha de treballar amb pluja, grau d’humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En aquest 
últim cas s’hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d’evitar que el vent les desplaci. 
Característiques del suport: 

- La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les membranes 
- Rugositats: ≤ 2 mm 

Les làmines s’han de desenrrotllar a una temperatura ambient ≤ 36°C. 
Un cop estesa la làmina, per treballar s’han de pendre les precaucions necessàries per no deteriorar-la. 
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.). 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

En aquest criteri de deducció de forats s’inclou l’acabament específic dels acords amb els paraments o 
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d’aquells que normalment 
conformen la unitat. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de embalses 
para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno 
de alta densidad (PEAD) o láminas de polietileno de alta densidad coextruido con otros grados de 
polietileno. 

 

E7D. Aïllaments contra el foc 
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E7D6. Pintures ignífugues i intumescents 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7D69TK0. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la 
resistència i estabilitat al foc de l’element, mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d’emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d’acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d’acabat 
 

CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d’haver fissures, bosses ni d’altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no 
accessibles. 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d’imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al 
igual que amb la pintura d’acabat. La pintura d’acabat no ha d’impedir el desenvolupament de l’escuma 
que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d’incendi. 
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l’aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 24 h abans i 
s’han de refer les parts afectades. 
S’han d’eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s’ha de desgreixar la superfície. Tot seguit 
s’han d’aplicar les capes d’emprimació que siguin necessàries. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d’aplicació del producte s’ha d’escollir d’acord amb les instruccions del fabricant i l’autorització 
de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d’una capa, la primera capa s’ha d’aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
No s’ha d’aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
Abans d’aplicar la pintura, els perfils han d’estar protegits de la corrosió amb la imprimació antioxidant. 
S’han d’evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l’àrea a tractar, abans, durant i 
després de l’aplicació. 
No s’admet la utilització de procediments artificials d’assecatge. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: 
Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: 
Guía para la aplicación. 

 

E7J. Junts i segellats 
E7J2. Reblert de junts 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7J21141. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Reblert de junts amb materials plàstics. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt 
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reblert de junts amb material col·locat a pressió: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col·locació a pressió del material 

Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la placa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt. 
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió. 
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver 
talls, els extrems han de quedar a tocar. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap 
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
Separació entre cordons: ≤ 4 mm 
Junts entre plaques: ≤ 2 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
L'amplària del junt ha de ser constant. 
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de poliestirè, no han de tenir 
matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.). 
 
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ: 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 190 

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

 

E8. Revestiments 
E81. Arrebossats i enguixats 
E811. Arrebossats 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E81121D6. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats 
en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d’arestes amb morter de ciment mixt 
o pasta de ciment ràpid. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat a bona vista 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 

 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que 
no s’esquerdi. 
S’han de respectar els junts estructurals. 
Quan l’acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l’arrebossat acabat no hi ha d’haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l’acabat és remolinat i lliscat, a l’arrebossat acabat no hi ha d’haver pols, ni fissures, forats o d’altres 
defectes. 
Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat: ≤ 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres: ≤ 150 cm 

Toleràncies d’execució per l’arrebossat: 
- Planor: 

- Acabat esquerdejat: ± 10 mm 
- Acabat a bona vista: ± 5 mm 
- Acabat reglejat: ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical): 
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal): 
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l’arrebossat és a bona vista o reglejat: 
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- Gruix de l’arrebossat: ± 2 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la 
feina feta i s’han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l’execució en els paraments interiors cal que la coberta s’hagi acabat, per als paraments 
situats a l’exterior cal, a més, que funcioni l’evacuació d’aigües. 
S’han d’evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l’adormiment. 
 
ARREBOSSAT: 
S’han de col·locar tots els elements que hagin d’anar fixats als paraments i no dificultin l’execució del 
revestiment. 
Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
S’han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
Quan l’arrebossat és esquitxat, s’ha d’aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els 
paraments i la segona esquitxada sobre l’anterior. 
Quan l’acabat és deixat de regle o remolinat, s’ha d’aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s’ha d’aplicar quan encara estigui humida la capa d’arrebossat. 
Durant l’adormiment s’ha d’humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l’autorització explícita de la DF. 
No s’han de fixar elements sobre l’arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s’hagi 
adormit. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 

- Obertures ≤ 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i ≤ 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 
- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que 
s’hagin embrutat. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l’arrebossat 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Control d’execució de les mestres 
- Acabat de la superfície 
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- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

E82. Enrajolats 
E825. Enrajolats amb rajola de ceràmica esmaltada mat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E8251223. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes 
exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors. 
S’han considerat els revestiments següents: 

- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada 
S’han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l’especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d’haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l’aplomat 
previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la 
superfície. 
L’especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que 
no s’esquerdi. 
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 
S’han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d’estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, 
colorants, si la DF no fixa d’altres condicions. 
Si el revestiment és fet a l’exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l’aigua entre les peces i el 
parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s’ha de deixar un junt segellat amb silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: ≤ 20 m2 
Distància entre junts de dilatació: 
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- Parament interior: ≤ 8 m 
- Parament exterior: ≤ 3 m 

Amplària dels junts de dilatació: ≥ 10 mm 
Gruix del morter: 

- Morter: 10-15 mm 
- Morter adhesiu: 2-3 mm 

 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts: 

- Rajola comuna d’elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: ≥ 1 mm 
- Rajola comuna d’elaboració manual: ≥ 5 mm 

Toleràncies d’execució: 
- Planor: 

- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m 
- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 4 mm/2 m 

- Amplària junts: 
- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: 

- Parament interior ± 0,5 mm 
- Parament exterior ± 1 mm 

- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 2 mm 
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la 
feina feta durant les darreres 48 hores, i s’han d’enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s’ha de fer al cap de 24 h. 
 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d’evitar diferències de tonalitat. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L’arrebossat s’ha d’haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d’estar lliure de sals solubles que 
puguin impedir l’adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s’ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S’ha d’aplicar sobre 
superfícies de menys de 2 m2 i s’ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada (les dents 
han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
 

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: 
En paraments verticals: 

- Obertures ≤ 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i ≤ 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 
- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
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Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l’especejament al parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el revestiment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.  

 

E84. Cels rasos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E84A5D0L. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de 
l’edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, 
cortiners, etc. 
S’han considerat els materials següents: 

- Lamel·les metàl·liques 
S’han considerat els tipus de cel ras següents: 
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- De cara vista, sistema fix 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de 
perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l’edifici i suspensió dels perfils de la trama de 
suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el 
sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d’un cel ras continu 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l’estructura de l’edifici ha de ser compatible amb el material d’aquesta. 
El plènum considerat és d’1 m d’alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l’apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les lames, el constructor ha d’aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s’ha d’afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor 
d’aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d’estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d’estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l’estructura han d’estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d’estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament 
de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser mes gran de 10 mm. 
En el revestiment acabat no hi ha d’haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i 
la seva estructura s’ha d’ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s’insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos 
màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions 
del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació. 
Toleràncies d’execució: 

- Planor: 
- 2 mm/m 
- ≤ 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d’incloure com mínim els aspectes següents: 

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l’execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, 
sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s’han d’instal·lar i fixar 
- Condicions d’emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s’instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l’alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i 
inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
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- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels 
talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als 
elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l’aigua, la 
humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d’aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal 
fer assajos in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
No s’han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.) 
 

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% 

Aquests criteris inclouen l’acabament específic dels acords de les vores, sense que comporti l’ús de 
materials diferents d’aquells que normalment conformen la unitat. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la 
documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assajos de càrrega 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de 
fixació es correspon amb l’aprovat, el procediment d’instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 
d’acollament 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s’escau, d’entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama. Verificació de l’ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
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: 
Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l’alineació i l’ortogonalitat de plaques i perfils, la situació 
d’elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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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. 

 

E9. Paviments 
E92. Subbases 
E921. Subbases de tot-u 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E921201F. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subbases o bases de tot-u artificial per a paviments. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l’última tongada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una 
planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà 
utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d’evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de 
compactació. 
En tota la superfície s’ha d’arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l’assaig Próctor Modificat (UNE 103501). 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: ≥ 100% PM (UNE 103501) 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: ≥ 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3): ≥ 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals): ≥ 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3): ≥ 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals): ≥ 60 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d’execució: 

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de 
casos 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d’assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
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defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de l’execució de la partida 
d’obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 
La preparació del tot-u artificial s’ha de fer a central i no in situ. L’addició de l’aigua de compactació també 
s’ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, si es 
considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la 
seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat òptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d’aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l’única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per aconseguir la 
densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l’equip habitual, s’han de compactar amb els medis 
adequats al cas per tal d’aconseguir la densitat prevista. 
No s’autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s’hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d’aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la DF. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L’abonament dels treballs de preparació de la superfície d’assentament correspon a la unitat d’obra de la 
capa subjacent. 
No són d’abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una 
tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra 
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible 
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’amplada de la 
tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim 
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- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució 
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la 
capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 
d’execució i control de la temperatura ambient 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in situ 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà 
la humitat in 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comparació entre la rasant acabada i l’establerta en el projecte: comprovació de l’existència de 
ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l’índex de regularitat internacional 
(IRI) (NLT 330) 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han 
d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de 
la tongada. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la 
DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les 
exigències del plec de condicions. 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o 
quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim 
d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assajos de comprovació de la compactació s’intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa 
de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 

 

E9C. Paviments de terratzo i pedra artificial 
E9C1. Paviments de terratzo llis 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E9C1143C. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l’excés de beurada, protecció del morter fresc i cura 

 
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 la textura i el color uniformes. 
Les peces han d’estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d’estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S’han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts s’han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 
Toleràncies d’execució: 

- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Celles: ≤ 1 mm 
- Rectitud dels junts: ≤ 3 mm/2 m 

 

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 humida. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l’aigua del morter. 
S’han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
S’ha d’esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s’ha d’estendre la beurada. 
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 del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Replanteig inicial 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
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- Humectació de la solera 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts 
- Control del temps d’adormiment 
- Col·locació de la beurada, pel reblert dels junts 
- Neteja de l’excés de beurada 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas) 
- Neteja del paviment amb serradures 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar 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. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

E9G. Paviments de formigó 
E9G3. Paviments de formigó amb fibres acabats sense additius 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E9G3DC5A. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Paviments de formigó vibrat amb fibres i sense additius. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació de l’armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No hi ha d’haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d’estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d’haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els 
junts han de ser d’una fondària ≥ 1/3 del gruix i d’una amplària de 3 mm, i han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 
Hi ha d’haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També 
s’han de deixar junts en els acords amb d’altres elements constructius. Aquests junts han de ser d’1 cm 
d’amplària i han d’estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s’ha de procurar que coincideixin amb 
els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-08. 
Toleràncies d’execució: 
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- Gruix: ± 10% del gruix 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: 

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El formigonament s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S’ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s’ha de mantenir la superfície 
del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 

El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d’evitar discontinuïtats en la distribució de 
fibres. 
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela a les 
superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés de pasta i 
absència de fibres. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest criteris inclouen l’acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l’ús de 
material diferents d’aquells que normalment conformen la unitat. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 

EA. Tancaments i divisòries practicables 
EAB. Tancaments practicables d’acer en perfils laminats 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EABG9A62, EABG9A7F, EABG9A7H. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
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- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm 
Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
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. 
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i 
higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell previst: ± 5 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Aplomat: ± 2 mm/m 

 

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 els impactes 
durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 

 

EAF. Tancaments practicables d’alumini 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EAF28934, EAFA1404, EAFA3A04. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Finestres, balconeres o portes d’alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 
funcionament correcte d’obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 
tapajunts col·locats. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Finestres: 
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- 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 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 

Portes: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 

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. 
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’aïllament tèrmic i acústic previstos. 
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 
 

FINESTRES: 
El bastiment ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica, d’acer 
inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
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. 
 
PORTES: 
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. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm 
 

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. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l’element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- 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 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l’execució de la partida. 

 

EAQ. Fulles de fusta per a portes i armaris 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EAQD3266. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S’han considerat les portes següents: 

- Exteriors 
- Interiors 
- D’armari 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d’obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d’anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s’ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d’execució: 

- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Aplomat: ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm 
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PORTES D’ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS: 
Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≤ 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥ 3 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques pel procés constructiu. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l’element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l’element 
- 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 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l’execució de la partida. 

 

EAR. Portes per a ús comercial, industrial i de serveis comuns 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EARB1101. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el seu 
accionament manual o automàtic, col·locades sobre fàbrica. 
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S’han considerat els elements següents: 
- Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les guies i rejuntat amb l’obra de fàbrica 
- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris 
- Compensat de la persiana 
- Neteja i protecció 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Les portes han de quedar instal·lades en la posició que indica la DT i em el seu defecte la indicada per la 
DF. 
 
PORTA ENROTLLABLE: 
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos. 
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós. 
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d’ancoratges galvanitzats. 
Distància entre ancoratges: 

- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional: ≤ 60 cm 
- Porta enrotllable: ≤ 50 cm 

Distància dels ancoratges als extrems: ≤ 30 cm 
Franquícia fulla-paviment: ≤ 10 mm 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell previst: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Aplomat de les guies: ± 2 mm 
- Pla previst respecte a les parets: ± 2 mm 
- Franquícia fulla-paviment: ± 2 mm 

Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d’evitar cops al obrir-la. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de fixar definitivament les guies, s’ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la seva anivellació i 
aplomat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 

 

EAW. Automatismes per a tancaments practicables 
EAWC. Automatismes per a portes correderes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EAWCU020. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Automatismes d'obertura i tancament per a portes correderes  
S'han considerat els tipus següents:  

- Motor per a porta corredera  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig  
- Muntatge dels mecanismes, elements de transmissió, etc.  
- Regulació de la cremallera  
- Feines d'ajust dels recorreguts de la porta, finals de carrera, etc.  
- Neteja i protecció 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'automatisme ha d'estar situat al lloc indicat per la DT d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques amb el quadre de maniobres, d'acord amb l'esquema de la DT 
o les instruccions del fabricant. 
Les fixacions han de ser prou resistents per que el mecanisme d'obertura actui en tot el seu recorregut 
sense deformacions. 
Toleràncies d'execució: 

- Situació: ± 2 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a les portes ni a l'automatisme durant el procés de muntatge. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el quadre de 
comandament. 
 

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

 

EB. Proteccions i senyalització 
EB1. Baranes 
EB13. Baranes d’alumini 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EB131EC1. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, col·locades en 
la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Baranes d’alumini ancorades amb fixacions mecàniques 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 

- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

 
CONDICIONS GENERALS: 
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La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
Ha d’estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L’alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l’especificada en el projecte o la 
indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l’esglaonament de la barana s’ha d’efectuar a una distància ≥ 50 cm de l’element 
que provoqui l’esmentada variació d’alçada. 
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si aquest està situat a menys alçada. El 
valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5: 3 kN/m 
- Categories d’ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m 
- Resta de categories: 0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE). 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d’ús 
comercial o d’ús pública concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús residencial habitatge o en escoles 
infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm/m 

 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d’estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d’acer collats amb morter de ciment pòrtland 
o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s’han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d’ancoratges. 
Els trams de la barana han d’estar units, per soldadura si són d’acer o per una peça de connexió si són 
d’alumini. 
Toleràncies d’execució: 

- Alçària: ± 10 mm 
- Separació entre muntants: Nul·la 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, 
alhora, han de mantenir l’aplomat de l’element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d’estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment 
de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s’han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L’elecció depèn del sistema i de la 
distància que hi hagi entre l’eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S’han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d’amplària entre 
elements. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de 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 de utilización DB-SU. 
NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d’un 
10% dels punts on es situaran els elements d’ancoratge 
- Inspecció visual de l’estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges 
- Comprovació manual de la resistència d’arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en la inspecció visual 
i per tant, en l’experiència de l’inspector en aquest tipus de control 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

EB14. Passamans per a baranes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EB145001. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Passamans de fusta, d’alumini anoditzat, de llautó o d’acer. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Fixació dels suports a la base 
- Fixació del passamà als suports 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
Ha d’estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm 
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- Aplomat: ± 5 mm/m 
 
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
S’ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l’usuari. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Han d’estar fets els forats a l’obra abans de començar els treballs. 
La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar el passamà. 
S’han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d’amplària entre 
passamans. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d’instal·lació, i alhora, 
han de mantenir l’aplomat de l’element fins que quedi definitivament fixat al suport. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

 

EBA. Senyalització horitzontal 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EBA31110. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S’han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
S’han considerat els tipus de marques següents: 

- No reflectants 
S’han considerat els llocs d’aplicació següents: 

- Vials privats 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Neteja i condicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l’aplicació i el temps d’assecatge 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura: 720 g/m2 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S’ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
La superfície on s’ha d’aplicar la pintura ha d’estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s’ha d’aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s’ha de fer un 
tractament per a donar-li el grau d’adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat 
del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s’han de corregir abans d’aplicar la pintura, utilitzant material 
del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d’aplicar la pintura s’ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF. 
S’han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d’acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l’eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a pintar. 
 

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

 

ED. Instal·lacions d’evacuació 
ED1. Desguassos, baixants i aïllaments i accessoris de desguassos i baixants 
ED15. Baixants i conductes de ventilació amb tubs de materials plàstics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED15E671. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Baixants i conductes de ventilació d’instal·lacions d’evacuació d’edificis amb tub de PVC o polipropilè. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d’accessoris 
- Execució d’unions necessàries 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l’obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores encastables, una de fixació sota l’embocadura i la resta 
de guiatge a intervals regulars. 
El pes d’un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
El pas a través d’elements estructurals s’ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s’ha d’ataconar amb massilla. 
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Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de 
reparació i evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d’impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d’abraçadores per tub: ≥ 2 
Distància entre les abraçadores: 

- Baixant: ≤ 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació: ≤ 150 cm 

Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant: ≥ 12 cm 
- Conducte de ventilació: ≥ 9 cm 

Pendent del conducte de ventilació terciària: ≥ 1 % 
Toleràncies d’execució: 

- Desploms verticals: ≤ 1%, ≤ 30 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
No s’han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s’han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s’han de fer perpendicularment a l’eix del tub. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials 
a col·locar. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals s’executarà segons prescripcions de projecte, legislació 
aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d’estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o 
amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el 
determini la DF. 
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ED5. Drenatges 
ED51. Boneres 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED515D4N. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament i col·locació d’elements per a la conducció i evacuació de l’aigua superficial dels 
paviments. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Bonera col·locada amb morter 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bonera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, materials sobrants, etc 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
 
BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d’estar fet mitjançant pressió mecànica tipus 
brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb 
una brida de material plàstic. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de 
base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d’aquesta. 
La bonera de fosa, de poliamida o d’etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. 
La bonera de goma termoplàstica s’ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d’execució: 

- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s’ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s’ha 
d’assegurar l’estabilitat de l’equip. 
Si l’alçada de caiguda es superior a 2 m s’ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s’ha d’utilitzar abans d’iniciar l’adormiment. 
S’ha d’aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s’ha d’humitejar abans d’estendre el morter. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment col·locada a l’obra d’acord amb les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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BONERA: 
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. 

 

ED7. Claveguerons 
ED7F. Clavegueró amb tub de pvc-u per a sanejament sense pressió, soterrat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED7FR008, ED7FR009, ED7FR010, ED7FR011, ED7FR111, ED7FR211, ED7FR311, ED7FR411, ED7FR511, 
ED7FR611. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S’han considerat les col·locacions següents: 

- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S’accepta un ressalt ≤ 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d’elements estructurals s’ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s’ha d’ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió ≥ 0,3 bar i ≤ 1 bar 
Ha de ser estanc a l’aire a una pressió ≥ 0,5 bar i ≤ 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de 
pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d’aigua potable i de sanejament, les d’aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d’anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d’estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent: ≥ 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: ≥ 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mínima 
de 0,90m. sempre que estiguin a l’abric de les gelades. 
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Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. Es 
requerirà una protecció addicional. 
Amplària de la rasa: ≥diàmetre exterior + 500 mm i ≥ 0,60 m 
Gruix llit d’assentament de sorra: ≥ 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instal·lacions 
enterrades ≥ 0,4m. en condicions normals. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s’ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s’han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d’interrompre’s la col·locació dels tubs s’ha d’evitar la seva obstrucció i s’ha d’assegurar el seu 
desguàs. Quan es reprenguin els treballs s’ha de comprovar que no s’hagi introduït cap cos estrany a 
l’interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d’obra s’ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l’adherència amb les parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d’estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocaduda en el mateix sentit de 
circulació que el previst per el flux de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó. 
 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d’examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l’amplària, la fondària i el nivell freàtic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d’estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s’ha de comprovar que el seu interior és lliure d’elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s’han de fer les proves de 
pressió interior i d’estanquitat segons la normativa vigent. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials 
a col·locar. 
 

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. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
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Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial. 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TUBS 
DE PVC SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d’estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Un cop finalitzada l’obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la 
xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si 
existissin, verificant el pas correcte d’aigua en els pous de registre aigües avall. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

EDB. Soleres per a pous de registre 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EDB17670. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
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La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de 
quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-08. 
 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
Toleràncies d’execució: 

- Desviació lateral: 
- Línia de l’eix: ± 24 mm 
- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres: ± 12 mm 
- Gruix (e): 

- e ≤ 30 cm: + 0,05 e (≤ 12 mm), - 8 mm 
- e > 30 cm: + 0,05 e (≤ 16 mm), - 0,025 e (≤ -10 mm) 

- Planor: ± 10 mm/m 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d’estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s’ha de posar a l’obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L’abocada s’ha de fer de manera 
que no es produeixin disgregacions. S’ha de compactar. 
Els treballs s’han de realitzar amb el pou lliure d’aigua i terres engrunades. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d’assentament. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 

EDD. Parets per a pous de registre 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EDD1A094. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements 
complementaris. 
S’han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 
- Graó d’acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d’estanquitat amb fleixos d’acer inoxidable i anelles d’expansió 
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L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l’estanquitat del pou 

En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d’anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d’encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 

 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s’han d’anar 
reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d’accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d’estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d’entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d’execució: 

- Secció interior del pou: ± 50 mm 
- Aplomat total: ± 10 mm 

 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d’estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a 
sobre d’un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L’anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les 
parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments 
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir 
el seu pendent. 
Toleràncies d’execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d’estar alineats verticalment. 
Ha d’estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s’han d’anar col·locant a mida que s’aixeca el pou. 
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Llargària d’encastament: ≥ 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius: ≤ 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm 
Distància vertical entre l’últim graó i la solera: 50 cm 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (senzill): 

- Deformació sota càrrega: = 5 mm 
- Deformació remanent: = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal: 3,5 kN 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega: 10 mm 
- Deformació remanent: 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal: 3,5 kN 

Toleràncies d’execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s’han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s’ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 221 

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), 
sempre que es canviï de procedència 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons col·locats 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de totes les peces col·locades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

EDE. Depuració d’aigües 
EDE4. Separador de greixos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EDE41843. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Instal·lació soterrada de separadors de greixos prefabricats, connectats a la xarxa de sanejament. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació de la superfície d’assentament 
- Replanteig de la posició del separador, de les entrades i sortides i de l’accessibilitat dels registres 
- Col·locació del separador 
- Connexió dels tubs d’arribada i de sortida d’aigües 
- Prova d’estanquitat de la instal·lació 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El separador muntat ha de ser estanc al servei. 
Les unions amb els tubs han de ser estanques. 
Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o la base. 
Les parets laterals del pou on està ubicat el separador no han de transmetre esforços a l’equip. 
Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. 
Ha de disposar d’una obertura de ventilació pròxima al costat de descàrrega. 
La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 
El junt entre el paviment i el separador ha de quedar cobert per la tapa. 
Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i 
extracció de productes del seu interior. 
La part superior del tub de sortida ha d’estar per sota de la part inferior del tub d’entrada. 
Toleràncies: 

- Desnivell entre el tub d’entrada i sortida: ≥ 11 cm 
- Posició: ± 20 mm 
- Nivell: ± 1 mm 
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
S’ha de realitzar el muntatge de les peces en l’ordre especificat pel fabricant. 
S’ha de realitzar la unió amb els tubs d’arribada i sortida. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

 

EF. Tubs i accessoris per a gasos i fluids 
EFA. Tubs de pvc 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EFA13645, EFA14645, EFA15545, EFA16545, EFA17445, EFA18545, EFA1A445. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i distribució de 
fluids a pressió i col·locació d’accessoris en canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment o al 
fons de la rasa. 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d’aigua, gas, calefacció, etc.) 

S’han considerat els tipus d’unió següents: 
- Unió encolada 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s’inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d’accessoris. La 
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d’accessoris; 
per això, la seva col·locació es considera una unitat d’obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s’han de fer per mitjà d’accessoris del material del 
tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s’han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o 
bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d’unió definit per a la instal·lació. 
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 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. 
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COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi 
ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el 
tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: ≥ 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): ≥ 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): ≥ 80 cm 
El tub s’ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions 
degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 
(corbes, reduccions, etc.), han d’estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d’aigua potable i de sanejament, les d’aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d’anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s’ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l’especificat en el 
seu plec de condicions. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s’ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d’obra s’ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l’adherència amb les parets. 
Cada cop que s’interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
En les unions elàstiques l’extrem llis del tub s’ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 
fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l’adhesiu s’ha d’aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L’extrem recte del tub ha de tenir l’aresta exterior aixamfranada. 
Si s’ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l’eix i eliminar les rebaves. 
El tub s’ha d’encaixar sense moviments de torsió. 
No és permès conformar els tubs a l’obra, s’han d’utilitzar els accessoris adequats. 
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, l’adhesiu i el netejador que s’hagi utilitzat atenent al 
tipus d’unió. 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. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d’examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l’amplària, la fondària i el nivell freàtic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d’estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s’ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d’aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s’han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s’ha de comprovar que el seu interior és lliure d’elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s’han de mantenir lliures d’aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l’excavació. 
No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s’han de fer les proves de 
pressió interior i d’estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l’autorització expressa de la DF. 
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Els daus d’ancoratge s’han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S’han de col·locar de forma que els 
junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s’hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials 
per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s’inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l’ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques 
per a la subjecció dels mateixos. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l’específica a l’ús a què es destini. 
 

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

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant: 

- Suportació 
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d’evacuació 
- Diàmetres 
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
- Distància a altres elements i conduccions. 
- Resistència al foc del material. 
- Sectorització 
- Elements, sifons i pericons. 
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops 

- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació d’aigües 
pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l’edificació. 

 
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 assajos realitzats i de quantificació 
dels mateixos 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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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EJ. Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris 
EJ1. Aparells sanitaris 
EJ12. Plats de dutxa 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ12K72C. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Col·locació i connexió a la xarxa d’evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el paviment. 
S’han considerat els materials següents: 

- Gres esmaltat 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la dutxa a l’espai previst 
- Anivellació correcte per a rebre l’enrajolat 
- Connexió a la xarxa d’evacuació 
- Connexió a la xarxa d’aigua 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
S’ha de garantir l’estanquitat de la connexió amb el conducte d’evacuació. 
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per 
la DF. 
Les conduccions metàl·liques de l’aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb cable de coure 
nu, de secció 2,5 mm2 en tots els casos. 
Si el plat de dutxa és de planxa d’acer, també es connectarà al cos d’aquest. 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Horitzontalitat: ± 1 mm/m 
- Contacte revestiment-plat de dutxa: ± 1,5 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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 
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. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assajos realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assajos i quantificació dels mateixos 
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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. 
 
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.  

 

EJ13. Lavabos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ13B71Q. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Col·locació i connexió a la xarxa d’evacuació de lavabo de porcellana esmaltada. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Sobre un peu 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l’espai previst 
- Connexió a la xarxa d’evacuació 
- Connexió a la xarxa d’aigua 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L’alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el 
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d’estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel 
fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d’estar fixat sòlidament al parament i 
recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu. 
L’acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el 
taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S’ha de garantir l’estanquitat de la connexió amb el conducte d’evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l’aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, 
de secció ≥ 2,5 mm2. 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Nivell: ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: ≤ 5 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
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. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assajos realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assajos 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. 
 
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.  

 

EJ14. Inodors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ14BC1Q. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Col·locació i connexió a la xarxa d’evacuació d’inodor de porcellana de sortida horitzontal, col·locat sobre 
el paviment. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l’inodor a l’espai previst 
- Connexió a la xarxa d’evacuació 
- Connexió a la xarxa d’aigua 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L’inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L’alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l’inodor ha de ser la reflectida en el 
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d’estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel 
fabricant. 
L’acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S’ha de garantir l’estanquitat de la connexió amb el conducte d’evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de 
descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l’aparell funcioni 
correctament. 
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Les conduccions metàl·liques de l’aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, 
de secció ≥ 2,5 mm2. 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat: ± 2 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
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. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

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. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assajos realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assajos 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. 
 
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.  

 

EJ2. Aixetes i accessoris per a aparells sanitaris 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ2Z1111, EJ2ZP294. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Col·locació i connexió a la xarxa d’aigua d’aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades 
superficialment o encastades. 
S’han considerat els elements següents: 

- Aixeta connectada al tub d’alimentació 
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 
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- 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 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
La posició de l’element respecte al pla 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, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

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 escalfadors 

- 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 assajos realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assajos 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. 
 

 

EJA. Producció d’aigua calenta sanitària 
EJA2. Escalfadors acumuladors elèctrics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJA2H3D0. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Instal·lació d’acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb fixacions murals 
Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: 

- Fixació de l’aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d’aigua sanitària 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L’aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 
L’aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius 
intermedis per a la seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l’envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material 
elàstic. 
Abans i després de l’acumulador s’ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec 
de condicions. 
L’enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d’estar feta la prova d’instal·lació. 
L’instal·lador cal que aporti l’acta de posada en servei. 
Distància de l’aparell a d’altres aparells amb flama: ≥ 40 cm 
Distància als paraments laterals: ≥ 15 cm 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Les unions roscades s’han de preparar amb estopa, pasta o cintes d’estanquitat. 
L’enroscada, en el seu cas, s’ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi. 
 

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 
- Verificar l’estanquitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d’aigua (prova d’estanqueïtat) 
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l’adequació del local amb entrada i sortida d’aire 
i conducte d’evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat 
- Verificar estanquitat dels conductes d’evacuació de fums, la pressa d’anàlisi i la pressa de recollida de 
condensats 
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d’acumuladors elèctrics 
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d’acumulació d’aigua calenta i dels elements de seguretat 
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d’aigua a instal·lacions amb escalfador d’aigua 
centralitzat 
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa 
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control 
 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i dels assajos realitzats 

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es comprovarà globalment. 
 
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 

 

EJM. Elements de mesura, control i regulació 
EJM1. Comptadors d’aigua i elements per a centralització de lectures 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJM1140B. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d’obra: 

- Comptadors d’aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal 
Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors: 
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- Replanteig de la unitat d’obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 

 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
El comptador ha de quedar instal·lat dins d’una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d’il·luminació i d’evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l’envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 
Les connexions amb les conduccions d’entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i 
amb junt de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el 
comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d’estar feta la prova d’instal·lació. 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
La 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.). 
 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les unions enroscades s’han de preparar amb estopa, pastes o cintes d’estanquitat. 
L’enroscada, en el seu cas, s’ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips 
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d’escomesa o armari de 
comptador i elements següents : 

- Clau de pas general 
- Comptador homologat 
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- Filtres amb malla d’entre 25 i 50um 
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 
- Vàlvula de retenció 
- Sistema de reducció de pressió 
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 
- Existència de desguàs 
- Condicions mínimes de subministrament 
- Estalvi d’aigua 
- Senyalització 

- Verificar les dimensions de la cambra d’escomesa o armari de comptador 
- Verificar l’assaig de resistència mecànica i Estanquitat 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es donarà per bona la prova d’estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre. 
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. 

 

EM. Instal·lacions contra incendis i de seguretat 
EM1. Instal·lacions de protecció d’incendis i gasos 
EM14. Polsadors d’alarma 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM141102. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Polsadors d’alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida 
d’obra) 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d’estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
S’ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Alçària des del paviment: 1500 mm 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
 

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 que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte 
senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció 
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les 
distàncies i accessibilitat: 

- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació 
normal i amb alimentació d’emergència): 

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
- Activació de sirenes a la zona/sector 
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació 
de ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació (si està previst) 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en 
central per desconnexió de línies d’unió o element de detecció 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s’ha de substituir el material afectat. 

 

EM2. Instal·lacions d’extinció d’incendis 
EM21. Hidrants 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM212118. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 

- De columna humida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna humida: 

- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 

 
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: ± 30 mm 
- Aplomat: ≤ 5 mm 

 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 

 

EM23. Boques d’incendi 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM23BBAA. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Boques d’incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Fixació de l’armari a la paret 
- Connexió a la xarxa d’alimentació 
- Col·locació de la tapa de l’armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d’incendi" 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s’ha de connectar directament a la xarxa d’alimentació. 
L’armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 236 

Els enllaços per a la connexió dels elements han d’estar sòlidament fixats a aquests elements. 
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. 
Alçària del centre de l’armari al paviment: 1500 mm 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d’estanquitat. 
L’enroscada, en el seu cas, s’ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
 

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 que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d’incendi 
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat: 

- Separació màxima entre BIE (50 m) 
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m 
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra 
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m 

- Verificació d’elements BIE: 
- Boquilla llança (obertura i regulació d’aigua): 
- Vàlvula (obertura/tancament) 
- Manòmetre (lectura, contractar-lo) 
- Subjecció i senyalització 
- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m 

- Prova d’estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei + 3,5 
kg/cm2 amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores 
- Senyalització de les BIEs 
- Comprovació grups de pressió: 

- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 
- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 
- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup 
- Verificar les condicions de funcionament 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Prova de funcionament. S’han de posar en funcionament les 2 BIEs més desfavorables 
hidràulicament i s’ha d’assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal de 1,6 l/s 
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per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S’ha de verificar que la xarxa de canonades i el 
proveïment d’aigua permeten aquestes condicions de funcionament 
- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s’han de fer, a les 2 BIEs, situades més 
desfavorablement des del punt de vista hidràulic. 
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s’ha de substituir el material afectat. 

 

EM24. Detectors - extintors automàtics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM242A2B. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ruixadors automàtics (sprinklers) cara amunt, cara avall i de paret, muntats en canonada. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l’interior de la canonada 
- Preparació prèvia de la rosca amb mini, cinta o estopa 
- Roscat de l’aparell 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El funcionament normal del ruixador no ha de ser interferit per elements estructurals. 
Ha d’anar roscat a la canonada d’alimentació. 
Posició del ruixador: 

- Ruixadors de paret: Horitzontal amb el deflector cap amunt 
- Ruixadors cara amunt: Vertical amb el deflector encarat cap amunt 
- Ruixadors cara avall: Vertical amb el deflector encarat cap avall 

Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició: ± 50 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
La unió enroscada amb la canonada ha de quedar segellada amb cinta d’estanquitat. 
L’enroscada, en el seu cas, s’ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans d’instal·lar el ruixador cal netejar l’interior de la canonada. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
 

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 que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de ruixadors 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació 
- Situació i accessibilitat: que permeti una descàrrega correcta del ruixador, que siguin accessibles tots 
els components de la instal·lació, etc. 
- Distàncies entre ruixadors segons risc: 

- Risc lleuger: 2 a 4,6 m 
- Risc ordinari: 4 m 

- Diàmetre canonades, segons projecte 
- Proveïment d’aigua: 

- Si el sistema s’alimenta de la xarxa pública, verificar: 
- Alimentació independent pel sistema contra incendis, sense comptadors ni vàlvules tancades. 
Existència d’una vàlvula de retenció 
- Comprovació de la presència d’una presa a la façana per alimentar el sistema d’extinció 
d’incendis des de l’exterior 
- Condicions de subministrament (pressió i cabal) per garantir el funcionament de la 
instal·lació 
- Comprovació del lloc de control de ruixadors. Verificar: Lectura de manteniment, alarma 
acústica i circuit de prova, buidat de la instal·lació 

- Si el sistema s’alimenta amb un grup de bombeig: 
- Verificació de la seva exclusivitat per les instal·lacions contra incendis 
- Verificació de l’alimentació elèctrica del grup amb dues fonts de subministrament d’energia 
- Verificació de les condicions de subministrament i les característiques del grup de bombeig. 
(pressió cabal, alçada manomètrica, consum elèctric, proteccions elèctriques) 

- Prova d’estanquitat de la instal·lació de ruixadors, pressió de prova igual (pressió màxima de 
disseny: 3,5 kg/cm2 amb una pressió mínima de 14 kg/cm2 temps de prova de 2 hores) 
- Prova de funcionament de ruixadors. Mitjançant temperatura verificar l’actuació d’alarmes, 
activació del grup de pressió (si n’hi ha). Actuació del timbre hidràulic i sortida d’aigua per ruixador 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar el funcionament real d’un ruixador de prova instal·lat en el punt més desfavorable de 
cada ramal (final del ramal), prenent les mesures necessàries per a la recollida d’aigua. 
S’han de comprovar tots els llocs de control. 
S’han de fer proves d’estanquitat a tota la instal·lació i s’ha de verificar l’actuació de la instal·lació, 
procurant mostrejar les diferents zones. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s’ha de substituir el material afectat. 

 



Autor: Sergio López i Rey 
Plec de Condicions                                                             Tutors: Míriam Villares Junyent / Albert de la Fuente Antequera 

Projecte constructiu d’una nau industrial al polígon industrial de Can Roqueta, Sabadell 239 

EM3. Extintors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM31211J. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d’armari i muntat superficialment: 

- Fixació de l’armari al parament 
- Col·locació de l’extintor dins de l’armari 

Col·locat amb suport a la paret: 
- Col·locació del suport al parament 
- Col·locació de l’extintor al suport 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S’ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l’extintor: ≤ 1700 mm 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm 

 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
COL·LOCAT DINS D’ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
 

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: 
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- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

- Col·locació d’extintors a una alçada de ≤ 1,7 m 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d’incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor ≤ 15 m 
- Senyalització dels extintors 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de procurar 
mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, 
motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i 
productes inflamables, etc. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s’ha de substituir el material afectat. 

 

EN. Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió 
ENX. Grups de pressió 
ENX2. Grups de pressió amb dipòsit d’aire 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ENX256C5. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Grups de pressió d’aigua amb dipòsit d’aire muntats sobre bancada. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Fixació al dipòsit 
- Fixació de les bombes a la bancada 
- Col·locació accessoris grup 
- Connexions bomba-dipòsit i accessoris 
- Connexions a la xarxa de subministrament i de distribució 
- Fixació del quadre de maniobra 
- Connexions elèctriques corresponents quadre-bomba i quadre-xarxa elèctrica 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El grup ha d’estar connectat a la xarxa a què ha de donar servei i l’armari elèctric de maniobra i connexió a 
la línia d’alimentació elèctrica. 
Les canonades d’aspiració i d’impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que els col·lectors 
corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s’han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total ≤ 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s’han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la 
generatriu superior, per tal d’evitar la formació de bosses d’aire. 
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
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La subjecció del grup s’ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els forats situats a la 
bancada. 
El quadre de maniobra ha de quedar fixat al parament per un mínim de quatre punts. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d’esforç al grup. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
S’ha de comprovar que la tensió de l’armari elèctric correspongui a la tensió disponible i que els motors 
girin en el sentit adient. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. 
Fontanería. AGUA FRÍA." 
 

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 dels equips a l’obra 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (vàlvules, filtres, 
desguassos, maneguets antivibratoris, etc.) 
- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, consum, cabal, 
presència i lectura de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell sonor) 
- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal): 

- Cabal < cabal nominal 
- Cabal nominal 
- Cabal > cabal nominal 

En dipòsits auxiliars d’alimentació es comprovarà que l’execució es realitza d’acord amb la següent 
metodologia: 

- Haurà d’estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Contarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta 
ha d’estar assegurada contra lliscament i disposar en la zona més alta de suficient ventilació i aireació 
- Caldrà assegurar totes les unions amb l’atmosfera contra l’entrada d’animals i emissions nocives amb 
dispositius eficaços, com tamisos de trama densa per a ventilació i aireació, sifó per al desbordat 
- Serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l’aigua continguda més les degudes a la 
sobrepressió de la xarxa si és el cas 
- Es disposarà, en la canonada d’alimentació al dipòsit d’un o diversos dispositius de tancament per a 
evitar que el nivell d’omplerta del mateix superi el màxim previst. En el cas d’existir excés de pressió 
haurà d’interposar-se, abans d’aquestes vàlvules, una que limiti aquesta pressió amb la finalitat de no 
produir la deterioració de les anteriors 
- La centraleta de maniobra i control de l’equip disposarà d’un nivell de protecció per a impedir el 
funcionament de les bombes amb baix nivell d’aigua 
- Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l’aigua continguda en el 
dipòsit, per a facilitar el seu manteniment i neteja. Així mateix, es construiran i connectaran de 
manera que l’aigua es renovi per la seva pròpia manera de funcionament evitant sempre l’existència 
d’aigua estancada 

En bombes es comprovarà que l’execució es realitza d’acord amb la següent metodologia: 
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- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i 
inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l’edifici 
- A la sortida de cada bomba s’instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d’impedir la transmissió 
de vibracions a la xarxa de canonades. Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després 
de cada bomba, de manera que es puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d’aigua 
- Es realitzarà sempre una adequada anivellació. 

En dipòsits de pressió es comprovarà que l’execució es realitza d’acord amb la següent metodologia: 
- Estarà dotat d’un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, fent 
les vegades d’interruptor, comandament la centraleta de maniobra i control de les bombes, de tal 
manera que aquestes només funcionin en el moment que disminueixi la pressió en l’interior del 
dipòsit fins als límits establerts, provocant el cort de corrent, i per tant la desocupada dels equips de 
bombejament, quan s’arribi a la pressió màxima de l’aire contingut en el dipòsit. 

Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit. 
- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atendrà en qualsevol 
cas, a l’ús previst. Disposaran, en lloc visible, d’una placa en la qual figuri la contrasenya de 
certificació, les pressions màximes de treball i prova, la data de timbrat, l’espessor de la xapa i el 
volum 
- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la pressió màxima 
prevista a la instal·lació 
- Disposarà d’una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió d’obertura 
per sobre de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de timbrat del dipòsit 
- A fi d’evitar engegades massa freqüents de l’equip de bombejament, amb la consegüent despesa 
d’energia, es donarà un marge suficientment ampli entre la pressió màxima i la pressió mínima en 
l’interior del dipòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu càlcul. 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb cabal variable 
Verificar que el nº d’arrencades per hora de les bombes no és superior a 30 (segons ITIC 10.2.) 
Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà la intensitat de la 
presa de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el 
determini la DF. 

 

ER. Jardineria 
ER3. Condicionament químic i biològic del sòl i acabats superficials 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ER3PA534. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S’han considerat els materials següents: 

- Grava de riu 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Aportació del material corrector 
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- Incorporació al terreny del material corrector 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 
existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l’escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l’aigua 
superficial. 
Toleràncies d’execució: 

- Anivellament: ± 3 cm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
L’aportació s’ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l’esplanada, sense produir danys a les 
plantacions existents. 
L’estesa s’ha de fer abans o a la vegada que les feines de condicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s’ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a 
l’evacuació de l’aigua superficial. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 

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

 

ER4. Subministrament d’arbres i plantes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ER4D8211, ER4FYLD1. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament d’espècies vegetals dins de l’obra fins al punt de plantació. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Plantes de petit port 
S’han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones 
condicions 
- Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació definitiu 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, 
estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes 
operacions s’han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de 
presentació. 
S’ha d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Les plantes han d’emmagatzemar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera 
que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DF S’ha d’habilitar una rasa on 
s’ha d’introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s’ha d’humitejar 
degudament. Alhora s’ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s’ha de disposar 
d’un lloc d’aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s’ha d’evitar l’acció directa de l’aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i 
sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 

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

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

ER6. Plantació 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ER6B1104. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Plantació d’espècies vegetals. 
S’han considerat les espècies següents: 

- Plantes de petit port 
S’han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 
- En test 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
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- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l’espècie vegetal 
- Primer reg 

 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L’inici de la plantació exigeix l’aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s’ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l’espècie vegetal. 
No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, 
nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S’ha d’extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S’ha de recuperar i 
emmagatzemar l’envàs, o bé s’ha d’introduir dins del forat de plantació i s’ha de procedir a trencar-lo i 
retirar-lo. 
 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s’han d’haver fet amb antelació suficient per facilitar l’aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions 
d’aquest. 
No han de quedar bosses d’aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
 

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

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos 
de plantación. 

 

F. PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ 
F6. Tancaments i divisòries 
F61. Parets i envans d’obra de fàbrica 
F612. Parets de ceràmica 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F6121A6T. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Formació de paret de 2,5 m d’alçària com a màxim, amb peces ceràmiques per a revestir d’una o dues 
cares vistes, col·locades amb morter. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Amb pilastres d’obra 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Els maons han d’estar col·locats a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un 
junt. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior, si la 
DF no fixa altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
La paret amb pilastres d’obra, ha d’estar travada amb les pilastres i a l’acord amb d’altres parets, per 
filades alternatives. 
La paret feta entre pals de formigó, ha de quedar unida amb morter als pals. 
Gruix dels junts: 

- Paret vista: 1 cm 
- Paret per a revestir: 1,2 cm 

Toleràncies d’execució: 
- Replanteig d’eixos: 

- Parcials: ± 10 mm 
- Extrems: ± 20 mm 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat: 

 

Alçària màxima de la paret (mm) Alçària (mm) Aplomat (mm) 

1 ±5 ±3 

2,5 ±15 ±10 

 
- Planor de les filades: 

- Paret vista: ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total 
- Paret vista: ± 2 mm/m 
- Paret per a revestir: ± 3 mm/m 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és 
exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s’ha de revisar l’obra executada 48 h abans i s’han d’enderrocar 
les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s’han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 
s’han fet. 
L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. 
Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la 
peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum amidat 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. 
 

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

 

F6A. Reixats i tanques lleugeres 
F6A2. Tanques amb planxes metàl·liques 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F6A2U010. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tanques amb planxes metàl·liques formades per una estructura d’acer galvanitzat ancorada al terra amb 
daus de formigó. 
S’han considerat els tipus següents: 

- De planxa desplegada 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col·locació de l’element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l’obra 
- Retirada de l’obra de les restes de materials 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La planxa ha de quedar ben fixada a l’estructura metàl·lica de suport per els punts previstos, ja sigui amb 
fixacions mecàniques o bé mitjançant soldadura. 
La tanca ha de quedar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Quan la tanca vagi muntada sobre daus de formigó, aleshores, els suports s’han d’ancorar a aquestes 
bases, que no han de quedar visibles. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Durant tot el procés constructiu, s’ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà 
d’ancoratges i s’ha de mantenir l’aplomat amb l’ajuda d’elements auxiliars. 
Un cop conclosa l’obra, s’han de retirar les restes de materials. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

 

F9. Paviments 
F96. Vorades 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F961A4G7. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

 
VORADA DE PEDRA: 
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d’altres defectes. 
S’ha d’ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser ≤ 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó: 4 cm 

Pendent transversal: ≥ 2% 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L’abocada del formigó s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s’ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l’autorització i les indicacions explícites 
de la DF. 
Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
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Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o 
de rigola 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació 
- Inspecció visual del procediment d’execució, d’acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

F9P. Paviments sintètics 
F9P9. Paviments de cautxú reciclat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9P99211. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Paviment format per llosetes de cautxú reciclat, col·locades amb junts adherits. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació i preparació de les llosetes (ajustaments, retalls, etc) 
- Pegat dels junts d’unió amb adhesiu 
- Neteja de la superfície del paviment 
- Protecció del paviment acabat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Al paviment no hi ha d’haver junts escantonats, taques d’adhesiu ni d’altres defectes superficials. 
No hi ha d’haver bosses ni ressalts entre les peces. 
Ha d’estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa. 
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S’han de respectar els junts propis del suport. 
Les llosetes s’han de col·locar a tocar. 
Les superfícies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades. 
La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant. 
Toleràncies d’execució: 

- Nivell: ± 5 mm 
- Planor: ± 5 mm/2 m 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La col·locació s’ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l’adhesiu. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s’exigeixin al paviment 
acabat. 
El suport ha de tenir un grau d’humitat ≤ 2,5%. 
La solera ha de tenir les pendents adequades per a l’evacuació de l’aigua evitant la formació de bassals 
sota el paviment. 
L’adhesiu s’ha d’aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
No s’ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superfície d’assentament. 
La col·locació s’ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S’ha de 
seguir la seqüència de col·locació proposada pel fabricant. 
El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
Un cop col·locat el paviment, s’ha de procedir a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls, etc.). 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

 

FJ. Equips per a instal·lacions d’aigua, reg i piscines 
FJS. Equips per a reg 
FJS5. Reg per degoteig 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJS51652, FJS5C100. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements emissors d’aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades 
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 
S’han considerat els següents elements: 

- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d’acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en 
pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas. 
Els emissors seran autonetejables. 
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s’ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s’interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
L’estesa del tub s’ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el 
terreny. 
L’extrem del tub s’ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L’extrem del tub s’ha d’aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l’eix i eliminar les rebaves. Si s’ha d’aplicar un accessori de 
compressió cal aixamfranar l’aresta exterior. 
Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l’autorització expressa de la DF. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s’hagin efectuat 
 

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

 

FJSA. Programadors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJSA4221. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus 
accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d’alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de reg 
- Verificació del funcionament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb la verificació 
de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l’aparell. 
El lloc d’instal·lació ha de ser accessible pel manteniment i programació. La porta de protecció de la caixa 
de l’aparell s’ha de poder obrir completament. L’alçada dels elements programables ha de ser entre 0,8 i 
1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d’estar 
connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de l’aparell, 
sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d’estar feta la programació de les operacions de reg. 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El conjunt d’aparells del sistema de control de reg s’han d’instal·lar d’acord amb les instruccions del 
fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s’ha de garantir que son compatibles entre ells. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les especificades al 
projecte, abans d’instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
NTJ 01I:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Diseño y proyecto de los espacios verdes. 
Recomendaciones de proyecto de infraestructuras de riego. 
NTJ 04R-1:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Instalaciones de sistemas de riego: Riegos 
aéreos por aspersión y por difusión. 

 

FJSB. Electrovàlvules 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJSB2221. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.  
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de les rosques i de l’interior dels tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris 
corresponents. 
Les unions entre l’aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L’aparell s’ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de funcionament. 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
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La unió roscada, en el seu cas, s’ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip o bé amb 
sistemes aprovats pel fabricant. 
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. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

 

FR. Jardineria 
FR4. Subministrament d’arbres i de plantes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FR41162C, FR42763B, FR427D3B, FR4AN8A1. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament d’espècies vegetals dins de l’obra fins al punt de plantació. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 
- Plantes de petit port 

S’han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones 
condicions 
- Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació definitiu 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, 
estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes 
operacions s’han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de 
presentació. 
S’ha d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Les plantes han d’emmagatzemar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera 
que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DF S’ha d’habilitar una rasa on 
s’ha d’introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s’ha d’humitejar 
degudament. Alhora s’ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
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Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s’ha de disposar 
d’un lloc d’aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s’ha d’evitar l’acció directa de l’aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i 
sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 

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

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de 
hoja perenne. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

FR6. Plantacions i transplantaments d’arbres i plantes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FR612342. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Plantació d’espècies vegetals. 
S’han considerat les espècies següents: 

- Arbres planifolis 
S’han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l’espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
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- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 

 
ARBRES I ARBUSTS: 
L’arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d’estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per 
afavorir l’arrelament. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig (de la posició de l’exemplar): ± 10 cm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L’inici de la plantació exigeix l’aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s’ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l’espècie vegetal. 
No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, 
nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
 
ARBRES: 
Fondària mínima de sòl treballat: 

- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 

- Arbres: 60 cm 
L’obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s’ha d’haver fet amb la major antelació possible 
per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el 
sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 

- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra 

Durant el període que està oberta, l’excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s’ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb 
mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d’aire entre les arrels i la terra. 
No s’ha d’arrossegar l’exemplar, ni s’ha de girar una vegada assentat. 
Quan l’excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s’ha de dur el 100% d’aquestes a un 
abocador autoritzat. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S’ha d’extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S’ha de recuperar i 
emmagatzemar l’envàs, o bé s’ha d’introduir dins del forat de plantació i s’ha de procedir a trencar-lo i 
retirar-lo. 
 

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

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
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NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos 
de plantación. 
 
ARBRES: 
NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas 
de plantación de árboles.  

 

K. PARTIDES D’OBRA DE REHABILITACIÓ – RESTAURACIÓ D’EDIFICIS 
KQ. Equipaments 
KQN. Escales prefabricades 
KQN2. Escales prefabricades rectes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
KQN2U002. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes. 
S’han considerat els següents tipus d’escales: 

- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d’acer 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l’aplomat i dels nivells 

 
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D’ACER: 
Ha d’estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada. 
La disposició dels diferents elements de l’escala, les seves dimensions, tipus d’acer i perfils s’han de 
correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada element ha de dur les marques d’identificació suficients per tal de definir la seva posició a l’obra. 
L’element ha d’estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l’element que s’han d’unir. 
L’element no s’ha d’adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l’estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 
Toleràncies d’execució: 

- Llargària de l’element: 
- D’1 m, com a màxim: ± 2 mm 
- D’1 a 3 m: ± 3 mm 
- De 3 a 6 m: ± 4 mm 
- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): ≤ 15 mm 

 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja 
sigui osca, fissura, inclusió d’escòria o porus. 
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La unió entre les platines i els pilars ha d’estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració 
complerta. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 
 
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D’ACER: 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per 
la DF abans d’iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d’haver aprovat els plànols de taller abans d’iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació 
durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d’arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l’element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
No s’han de començar les unions de muntatge fins que no s’hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l’armat i el muntatge es soldin a les barres de l’estructura, 
s’han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre’ls a cops. 
Un cop acabada la posada a l’obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura 
antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida 
d’obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, 
rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l’acceptació de la 
DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s’hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 

Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 
de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 
Els 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. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la 
UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 
10.3.4 del DB-SE A. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l’escala, executada 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 Acero DB-SE-A. 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
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Sergi López i Rey 
Enginyer de la Construcció 
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Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD
Capítol 01  MOVIMENT DE TERRES

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 5.000,000

2 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2 Profunditat (m)

2 Solera 3.280,000 0,350 1.148,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.148,000

3 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llarg (cm) Ample (cm) Profunditat (c

2 2,000 310,000 310,000 90,000 20,404

3 3,000 375,000 375,000 90,000 43,592

4 20,000 335,000 335,000 95,000 246,744

5 2,000 255,000 255,000 70,000 11,680

6 3,000 130,000 130,000 50,000 4,658

7 2,000 235,000 235,000 75,000 10,670

8 3,000 265,000 265,000 95,000 24,021

9 TOTAL SABATES S 361,769 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

10 2,000 277,500 40,000 40,000 1,541

11 18,000 265,000 40,000 40,000 13,491

12 2,000 305,000 40,000 40,000 1,633

13 2,000 355,000 40,000 40,000 1,800

14 3,000 402,500 40,000 40,000 2,938

15 2,000 407,500 40,000 40,000 1,976

16 2,000 375,000 40,000 40,000 1,867

17 2,000 572,500 40,000 40,000 2,528

18 2,000 620,000 40,000 40,000 2,687

19 2,000 500,000 40,000 40,000 2,285

20 2,000 485,000 40,000 40,000 2,235

21 TOTAL BIGUES LLIGAT S 34,981 SUMSUBTOTAL(
G10:G20)

TOTAL AMIDAMENT 396,750

4 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PN

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2 Profunditat (m)

2 Subbase 3.280,000 0,150 492,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 492,000

5 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)

2 Excavació rases 396,750 396,750 C#*D#*E#*F#

3 Formigó rases -330,470 -330,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,280

6 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2 Espessor (m)

2 Subbase 3.280,000 0,150 492,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 492,000

Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD
Capítol 02  FONAMENTS

1 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llarg (cm) Ample (cm) Profunditat (c

2 2,000 310,000 310,000 90,000 17,298 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

3 3,000 375,000 375,000 90,000 37,969 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

4 20,000 335,000 335,000 95,000 213,228 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

5 2,000 255,000 255,000 70,000 9,104 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

6 3,000 130,000 130,000 50,000 2,535 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

7 2,000 235,000 235,000 75,000 8,284 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

8 3,000 265,000 265,000 95,000 20,014 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

9 TOTAL SABATES S 308,432 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

10 2,000 277,500 40,000 40,000 0,888 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

11 18,000 265,000 40,000 40,000 7,632 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

12 2,000 305,000 40,000 40,000 0,976 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

13 2,000 355,000 40,000 40,000 1,136 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

14 3,000 402,500 40,000 40,000 1,932 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

15 2,000 407,500 40,000 40,000 1,304 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

16 2,000 375,000 40,000 40,000 1,200 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

17 2,000 572,500 40,000 40,000 1,832 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

18 2,000 620,000 40,000 40,000 1,984 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

19 2,000 500,000 40,000 40,000 1,600 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

20 2,000 485,000 40,000 40,000 1,552 (C#*D#*E#*F#)/10
^6

21 TOTAL BIGUES DE LLIGAT S 22,036 SUMSUBTOTAL(
G10:G20)

TOTAL AMIDAMENT 330,468

2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T D=8mm D=12mm D=16mm D=20mm

2 Sabates 2.464,430 7.878,510 10.342,940 C#+D#+E#+F#

3 Bigues de lligat 308,580 2.997,000 3.305,580 C#+D#+E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 13.648,520

3 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llarg (cm) Ample (cm) Profunditat (c

2 2,000 310,000 310,000 90,000 22,320 C#*2*(D#+E#)*F#/
10^4

3 3,000 375,000 375,000 90,000 40,500 C#*2*(D#+E#)*F#/
10^4

4 20,000 335,000 335,000 95,000 254,600 C#*2*(D#+E#)*F#/
10^4

5 2,000 255,000 255,000 70,000 14,280 C#*2*(D#+E#)*F#/
10^4

6 3,000 130,000 130,000 50,000 7,800 C#*2*(D#+E#)*F#/
10^4

7 2,000 235,000 235,000 75,000 14,100 C#*2*(D#+E#)*F#/
10^4

8 3,000 265,000 265,000 95,000 30,210 C#*2*(D#+E#)*F#/
10^4

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

9 TOTAL SABATES S 383,810 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

10 2,000 277,500 40,000 4,440 C#*2*D#*F#/10^4

11 18,000 265,000 40,000 38,160 C#*2*D#*F#/10^4

12 2,000 305,000 40,000 4,880 C#*2*D#*F#/10^4

13 2,000 355,000 40,000 5,680 C#*2*D#*F#/10^4

14 3,000 402,500 40,000 9,660 C#*2*D#*F#/10^4

15 2,000 407,500 40,000 6,520 C#*2*D#*F#/10^4

16 2,000 375,000 40,000 6,000 C#*2*D#*F#/10^4

17 2,000 572,500 40,000 9,160 C#*2*D#*F#/10^4

18 2,000 620,000 40,000 9,920 C#*2*D#*F#/10^4

19 2,000 500,000 40,000 8,000 C#*2*D#*F#/10^4

20 2,000 485,000 40,000 7,760 C#*2*D#*F#/10^4

21 TOTAL BIGUES LLIGAT S 110,180 SUMSUBTOTAL(
G10:G20)

TOTAL AMIDAMENT 493,990

4 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Llarg (cm) Ample (cm)

2 2,000 310,000 310,000 19,220 (C#*D#*E#)/10^4

3 3,000 375,000 375,000 42,188 (C#*D#*E#)/10^4

4 20,000 335,000 335,000 224,450 (C#*D#*E#)/10^4

5 2,000 255,000 255,000 13,005 (C#*D#*E#)/10^4

6 3,000 130,000 130,000 5,070 (C#*D#*E#)/10^4

7 2,000 235,000 235,000 11,045 (C#*D#*E#)/10^4

8 3,000 265,000 265,000 21,068 (C#*D#*E#)/10^4

9 TOTAL SABATES S 336,046 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

10 2,000 277,500 40,000 2,220 (C#*D#*E#)/10^4

11 18,000 265,000 40,000 19,080 (C#*D#*E#)/10^4

12 2,000 305,000 40,000 2,440 (C#*D#*E#)/10^4

13 2,000 355,000 40,000 2,840 (C#*D#*E#)/10^4

14 3,000 402,500 40,000 4,830 (C#*D#*E#)/10^4

15 2,000 407,500 40,000 3,260 (C#*D#*E#)/10^4

16 2,000 375,000 40,000 3,000 (C#*D#*E#)/10^4

17 2,000 572,500 40,000 4,580 (C#*D#*E#)/10^4

18 2,000 620,000 40,000 4,960 (C#*D#*E#)/10^4

19 2,000 500,000 40,000 4,000 (C#*D#*E#)/10^4

20 2,000 485,000 40,000 3,880 (C#*D#*E#)/10^4

21 TOTAL BIGUES DE LLIGAT S 55,090 SUMSUBTOTAL(
G10:G20)
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 391,136

Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD
Capítol 03  ESTRUCTURA

1 E441511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m) Pes lineal (kg/

2 HEA 220 3,000 4,000 50,475 605,700 C#*D#*E#*F#

3 HEA 500 26,000 9,000 155,038 36.278,892 C#*D#*E#*F#

4 HEA 500 4,000 10,000 155,038 6.201,520 C#*D#*E#*F#

5 HEA 500 2,000 11,000 155,038 3.410,836 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46.496,948

2 E442501C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

AMIDAMENT DIRECTE 4.559,730

3 E443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m) Pes lineal (kg/

2 IPE 200 4,000 15,133 22,372 1.354,222 C#*D#*E#*F#

3 IPE 400, amb cartel·les 22,000 15,133 122,177 40.675,900 C#*D#*E#*F#

4 IPE 500 5,000 6,000 90,670 2.720,100 C#*D#*E#*F#

5 IPE 500 8,000 7,500 90,670 5.440,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50.190,422

4 E44B5113 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m) Pes lineal (kg/

2 Coberta 28,000 72,000 15,779 31.810,464 C#*D#*E#*F#

3 Façana 8,000 204,000 15,779 25.751,328 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57.561,792

5 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
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Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 3.408,180

6 E4LV10H3 m2 Sostre de 12+0 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt
lateral obert superiorment, de 22,0 a 32,9 kNm per m d'amplària de moment flector últim

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

7 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior acabada amb
corindó

AMIDAMENT DIRECTE 4,250

8 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura
intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m) Superfície unit

2 HEA 220 3,000 4,000 1,286 15,432 C#*D#*E#*F#

3 HEA 500 26,000 9,000 2,156 504,504 C#*D#*E#*F#

4 HEA 500 4,000 10,000 2,156 86,240 C#*D#*E#*F#

5 HEA 500 2,000 11,000 2,156 47,432 C#*D#*E#*F#

6 IPE 200 4,000 15,133 0,789 47,760 C#*D#*E#*F#

7 IPE 400, amb cartel·les 22,000 15,133 1,653 550,327 C#*D#*E#*F#

8 IPE 500 5,000 6,000 1,780 53,400 C#*D#*E#*F#

9 IPE 500 8,000 7,500 1,780 106,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.411,895

9 EB131EC1 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i plafó, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

2 Escala formigó 8,485 8,485 C#*D#*E#*F#

3 Escala metàl·lica 11,885 11,885 C#*D#*E#*F#

4 Altell 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,370

10 EB145001 m Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolat

AMIDAMENT DIRECTE 50,370

11 KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de
planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm
de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

AMIDAMENT DIRECTE 4,250

Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD
Capítol 04  PAVIMENT I SISTEMA ENVOLUPANT
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

1 E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Perímetre (m) Alçada (m)

2 Solera 747,700 0,200 149,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 149,540

2 E5342564 m2 Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1,5 mm de gruix, de color, de perfil de
grecat, de llargària més de 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària 16 a 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarg (m) Ample (m)

2 Coberta 72,000 30,265 2.179,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.179,080

3 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)

2 Paret 1,000 33,000 3,000 99,000 C#*D#*E#*F#

3 Portes -3,000 0,600 2,100 -3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,220

4 E61BC311 m2 Paret per a tancament de gruix 15 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria
I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x150 mm i densitat 500 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a
ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)

2 Façana 1,000 204,000 1,500 306,000 C#*D#*E#*F#

3 Porta principal -1,000 1,200 1,500 -1,800 C#*D#*E#*F#

4 Portes d'emergència -4,000 1,800 1,500 -10,800 C#*D#*E#*F#

5 Portes de camions -2,000 3,000 1,500 -9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 284,400

5 E635G228 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix total de 80
mm, amb la cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)

2 Façana 1,000 204,000 6,500 1.326,000 C#*D#*E#*F#

3 Porta principal -1,000 1,200 0,600 -0,720 C#*D#*E#*F#

4 Portes d'emergència - PB -4,000 1,800 0,600 -4,320 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

5 Portes d'emergència - Altell -1,000 1,800 2,100 -3,780 C#*D#*E#*F#

6 Portes de camions -2,000 3,000 3,500 -21,000 C#*D#*E#*F#

7 Finestres -20,000 2,400 1,200 -57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.238,580

6 E7761252 m2 Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de
polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir

AMIDAMENT DIRECTE 3.280,000

7 E7J21141 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m)

2 Juntes 39,000 0,628 24,492 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,492

8 E81121D6 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:6, remolinat i lliscat amb guix C6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)

2 Paret 1,000 16,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#

3 Portes -3,000 0,600 2,100 -3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,220

9 E8251223 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de
València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m) Alçada (m)

2 Paret 1,000 36,000 3,000 108,000 C#*D#*E#*F#

3 Portes -3,000 0,600 2,100 -3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,220

10 E84A5D0L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària,
amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal,
sense separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer
galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada,
separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 33,000

11 E9C1143C m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior industrial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2

2 Vestidors 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

3 Altell 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,000

12 E9G3DC5A m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres
d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb remolinat mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 3.280,000

13 EAF28934 u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 240x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

14 EAFA1404 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 120x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EAFA3A04 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 EAQD3266 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 210 cm alçària , de fusta de roure , per a
envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Ample (m) Alçada (m)

2 Portes 2,000 3,000 5,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD
Capítol 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 01  XARXA D'ABASTIMENT

1 EFA13645 m Tub de PVC de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

2 Abastiment 22,800 22,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,800

2 EFA14645 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

2 Abastiment 16,800 16,800 C#*D#*E#*F#

3 PCI 23,200 23,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 EFA15545 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

2 Abastiment 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

3 PCI 182,700 182,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,700

4 EFA16545 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

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

3 PCI 134,900 134,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,900

5 EFA17445 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

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

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EFA18545 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

2 Abastiment 93,000 93,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

7 EFA1A445 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

2 PCI 52,900 52,900 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 52,900

8 EJ2ZP294 u Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre nominal 25 mm, amb pom i allargador,
col·locada encastada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EJM1140B u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´, connectat a una
bateria o a un ramal

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 ENX256C5 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 600 l i 6 bar de pressió, amb capacitat d'impulsió de 40 m, com a màxim,
amb un cabal d'impulsió de 16 m3/h, com a màxim, amb 2 bombes i muntat sobre bancada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 FJS51652 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 184,000

12 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec

AMIDAMENT DIRECTE 170,000

13 FJSA4221 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a un nombre
màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 FJSB2221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una
pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD
Capítol 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 02  XARXA DE SANEJAMENT

1 E5ZJ1D8P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 200 mm, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant

AMIDAMENT DIRECTE 143,000

2 ED15E671 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats Longitud (m)

2 Baixants 16,000 8,000 128,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000
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3 ED515D4N u Bonera sifònica de PVC rígid de 100x100 mm de costat amb sortida horitzontal de 40 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 ED7FR008 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 40 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 5,500

5 ED7FR009 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 50 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 5,120

6 ED7FR010 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 ED7FR011 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 100 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 11,350

8 ED7FR111 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 84,600

9 ED7FR211 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 8,700

10 ED7FR311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

11 ED7FR411 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

12 ED7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 67,800

13 ED7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

AMIDAMENT DIRECTE 41,700

14 EDB17670 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta D=100 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 EDD1A094 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6

Euro



Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 13

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 EDE41843 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per
a un cabal de 2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD
Capítol 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 03  DISPOSITIUS SANITARIS

1 EJ12K72C u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color suau, preu mitjà, encastat al
paviment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 EJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat sobre peu

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 EJA2H3D0 u Escalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de
potència, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EJ2Z1111 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada de diàmetre
3/4´´ i entrada roscada d'1/2´´

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD
Capítol 05  INSTAL·LACIONS
Subcapítol 04  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element
fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 EM212118 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EM23BBAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb
marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 15 m i llança )
, per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

Euro



Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 14

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 EM242A2B u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de
68 a 74 °C, d'1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

5 EM31211J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01  PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD
Capítol 06  SÒL LLIURE D'EDIFICACIÓ

1 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EABG9A7F u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit d'obra de 300x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre inferior, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EABG9A7H u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit d'obra de 700x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre inferior, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EAWCU020 u Automatisme per a porta corredera, amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de 1200 kg de pes i 15m
d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de cremallera d'arrossegament, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Accés cotxes 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Accés camions 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 EBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no reflectora, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Llarg (m) Ample (m)

2 Pàrking 58,300 0,100 5,830 C#*D#*E#*F#

3 Camions 48,000 0,100 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,630

6 ER3PA534 m3 Grava de riu de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Euro



Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície (m2 Espessor (m)

2 Sòl lliure d'edificació 1.720,000 0,050 86,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,000

7 ER4D8211 u Subministrament de Felicia amelloides en contenidor d'1 l

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

8 ER4FYLD1 u Subministrament de Pelargonium peltatum 'Hiedra' en test 11 cm

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 ER6B1104 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat sense pendent
ni obstàcles, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Margarides 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

3 Geranis 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

4 Calèndules 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 F6121A6T m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració manual de 290x140x50 mm a dues cares
vistes, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Alçada (m) Gruix (m)

2 Paret 300,500 0,600 0,140 25,242 C#*D#*E#*F#

3 Porta vianants -0,900 0,000 0,140 0,000 C#*D#*E#*F#

4 Porta vehicles -3,000 0,600 0,140 -0,252 C#*D#*E#*F#

5 Porta camions -14,000 0,600 0,140 -1,176 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,814

11 F6A2U010 m Tanca d´1,5 m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat, ancorada a fonament o muret de formigó
i acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

2 Tanca 300,500 300,500 C#*D#*E#*F#

3 Porta vianants -0,900 -0,900 C#*D#*E#*F#

4 Porta vehicles -3,000 -3,000 C#*D#*E#*F#

5 Porta camions -14,000 -14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,600

12 F961A4G7 m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 10x25 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Euro



Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

AMIDAMENTS Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 222,400

13 F9P99211 m2 Paviment de llosetes de cautxú reciclat de 100x50 cm i 20 mm de gruix, amb superfície antilliscant per a la
formació de superfície protectora de caigudes segons UNE-EN 1177, col·locat superficialment amb junts amb
adhesiu. Article: ref. 2403 de la sèrie Cautxú reciclat de DEGOM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Ample (m)

2 Camí accessible 91,000 1,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,000

14 FR41162C u Subministrament d'Acacia saligna (A. cyanophylla) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 FR42763B u Subministrament de Citrus limon de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 FR427D3B u Subministrament de Citrus sinensis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 FR4AN8A1 u Subministrament de Calendula officinalis en test 11 cm

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

18 FR612342 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

2 Acacies 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

3 Llimoners 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

4 Tarongers 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Euro
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Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,05m2E22113C2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camióP- 1
(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €3,89m3E221C472 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 2

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €7,51m3E222142A Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

P- 3

(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €5,22m3E2251772 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

P- 4

(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €15,62m3E2252772 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN

P- 5

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €86,41m3E31522G3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

P- 6

(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €1,27kgE31B3000 Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 7

(UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €19,67m2E31D1100 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonamentsP- 8
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €11,50m2E3Z112P1 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 9

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €1,69kgE441511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

P- 10

(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €1,65kgE442501C Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb cargols

P- 11

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €1,65kgE443511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 

P- 12

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €1,99kgE44B5113 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb cargols

P- 13

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €3,83kgE44Z5A25 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

P- 14

(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €21,37m2E4DCJD00 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de piP- 15
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)



Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,86m2E4LV10H3 Sostre de 12+0 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a 120 cm
d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 22,0 a 32,9 kNm per m d'amplària de moment
flector últim

P- 16

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €82,91mE4PQU001 Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior
acabada amb corindó

P- 17

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €27,04m2E5342564 Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1,5 mm de gruix, de
color, de perfil de grecat, de llargària més de 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària 16 a 20
cm

P- 18

(VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €34,06mE5ZJ1D8P Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 200 mm, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

P- 19

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €33,89m2E612BR1V Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

P- 20

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €35,34m2E61BC311 Paret per a tancament de gruix 15 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x150 mm i densitat 500 kg/m3, per a
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

P- 21

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €50,24m2E635G228 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix
total de 80 mm, amb la cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les
planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a
façanes, col·locat en posició vertical

P- 22

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €20,96m2E7761252 Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre
i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir

P- 23

(VINT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €44,69m2E7D69TK0 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes
de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

P- 24

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €2,72mE7J21141 Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

P- 25

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €23,42m2E81121D6 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb guix C6

P- 26

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €29,82m2E8251223 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

P- 27

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €43,82m2E84A5D0L Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19
mm d'alçària, amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa,
muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de perfils
omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m, penjats
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al
sostre

P- 28

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)



Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,45m3E921201F Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 29
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €27,77m2E9C1143C Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior industrial

P- 30

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €33,23m2E9G3DC5A Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb un
contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb
remolinat mecànic

P- 31

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €189,09uEABG9A62 Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat, col·locada

P- 32

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €247,85uEABG9A7F Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit d'obra de 300x215 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre inferior,
pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

P- 33

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €393,42uEABG9A7H Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit d'obra de 700x215 cm, amb bastidor de
tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre inferior,
pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

P- 34

(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €406,49uEAF28934 Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 240x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana

P- 35

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €402,18uEAFA1404 Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra aproximat de 120x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

P- 36

(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €653,76uEAFA3A04 Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

P- 37

(SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €95,00uEAQD3266 Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 210 cm alçària , de fusta de
roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

P- 38

(NORANTA-CINC EUROS)

 €80,42m2EARB1101 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada amb
molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

P- 39

(VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €936,91uEAWCU020 Automatisme per a porta corredera, amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de 1200 kg de
pes i 15m d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i maniobra,
cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de cremallera d'arrossegament,
col·locat

P- 40

(NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €147,31mEB131EC1 Barana d'alumini anoditzat amb muntants i plafó, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb
fixacions mecàniques

P- 41

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €15,65mEB145001 Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolatP- 42
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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 €20,02m2EBA31110 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no reflectora, amb màquina
d'accionament manual

P- 43

(VINT EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €18,90mED15E671 Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

P- 44

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €35,97uED515D4N Bonera sifònica de PVC rígid de 100x100 mm de costat amb sortida horitzontal de 40 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (
5 N/mm2 )

P- 45

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €16,38mED7FR008 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 40 mm i
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix

P- 46

(SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €16,80mED7FR009 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 50 mm i
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix

P- 47

(SETZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €17,92mED7FR010 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 75 mm i
de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix

P- 48

(DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €21,31mED7FR011 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 100
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 49

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €22,21mED7FR111 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 50

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €23,88mED7FR211 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 51

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €32,26mED7FR311 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 52

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €41,56mED7FR411 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 53

(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €58,08mED7FR511 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 54

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €106,42mED7FR611 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200
mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de
15 cm de gruix

P- 55

(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €34,87uEDB17670 Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta D=100 cmP- 56
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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 €101,19mEDD1A094 Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter
de ciment 1:6

P- 57

(CENT UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €599,92uEDE41843 Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de forma
rectangular, per a un cabal de 2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110
mm de diàmetre, col·locat

P- 58

(CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €8,22mEFA13645 Tub de PVC de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 59

(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

 €8,36mEFA14645 Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 60

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €8,49mEFA15545 Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 61

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €9,31mEFA16545 Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 62

(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €9,47mEFA17445 Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 63

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €11,94mEFA18545 Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 64

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €16,10mEFA1A445 Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

P- 65

(SETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €38,09uEJ12K72C Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color suau, preu
mitjà, encastat al paviment 

P- 66

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €129,44uEJ13B71Q Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc
i preu mitjà, col·locat sobre peu

P- 67

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €165,27uEJ14BC1Q Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 68

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €24,18uEJ2Z1111 Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida roscada
de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada d'1/2´´

P- 69

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €27,48uEJ2ZP294 Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre nominal 25 mm, amb pom i
allargador, col·locada encastada

P- 70

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €685,52uEJA2H3D0 Escalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500
W de potència, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

P- 71

(SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €7.953,30uEJM1140B Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´,
connectat a una bateria o a un ramal

P- 72

(SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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 €19,65uEM141102 Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

P- 73

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €727,31uEM212118 Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior

P- 74

(SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €194,76uEM23BBAA Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 15 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

P- 75

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €16,47uEM242A2B Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura
d'accionament de 68 a 74 °C, d'1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

P- 76

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €32,37uEM31211J Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

P- 77

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €4.226,58uENX256C5 Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 600 l i 6 bar de pressió, amb capacitat d'impulsió de 40 m,
com a màxim, amb un cabal d'impulsió de 16 m3/h, com a màxim, amb 2 bombes i muntat sobre
bancada

P- 78

(QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €171,25m3ER3PA534 Grava de riu de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manualsP- 79
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €1,28uER4D8211 Subministrament de Felicia amelloides en contenidor d'1 lP- 80
(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €1,17uER4FYLD1 Subministrament de Pelargonium peltatum 'Hiedra' en test 11 cmP- 81
(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €0,58uER6B1104 Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat
sense pendent ni obstàcles, i amb primer reg

P- 82

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €631,85m3F6121A6T Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració manual de 290x140x50
mm a dues cares vistes, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3 m

P- 83

(SIS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €53,58mF6A2U010 Tanca d´1,5 m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat, ancorada a fonament o
muret de formigó i acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix

P- 84

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €34,41mF961A4G7 Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 10x25 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 85

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €47,12m2F9P99211 Paviment de llosetes de cautxú reciclat de 100x50 cm i 20 mm de gruix, amb superfície antilliscant
per a la formació de superfície protectora de caigudes segons UNE-EN 1177, col·locat
superficialment amb junts amb adhesiu. Article: ref. 2403 de la sèrie Cautxú reciclat de DEGOM

P- 86

(QUARANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €2,57mFJS51652 Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

P- 87

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €1,37uFJS5C100 Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cecP- 88
(UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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 €64,85uFJSA4221 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable, per a
un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als
aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

P- 89

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €60,94uFJSB2221 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24
V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica
i d'aigua amb connectors estancs

P- 90

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €131,04uFR41162C Subministrament d'Acacia saligna (A. cyanophylla) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ

P- 91

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €221,76uFR42763B Subministrament de Citrus limon de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 lP- 92
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €221,76uFR427D3B Subministrament de Citrus sinensis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 lP- 93
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €0,59uFR4AN8A1 Subministrament de Calendula officinalis en test 11 cmP- 94
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €55,38uFR612342 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

P- 95

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €366,68mKQN2U002 Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120,
esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors,
de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de
42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

P- 96

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

Sergi López i Rey

Enginyer de la Construcció

Juny de 2012
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P-1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre

camió

2,05 €

Altres conceptes 2,05000 €

P-2 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala

excavadora i càrrega directa sobre camió

3,89 €

Altres conceptes 3,89000 €

P-3 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

7,51 €

Altres conceptes 7,51000 €

P-4 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb

una compactació del 95% del PN

5,22 €

Altres conceptes 5,22000 €

P-5 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,

amb una compactació del 95% del PN

15,62 €

Altres conceptes 15,62000 €

P-6 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

86,41 €

B065960C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 73,42500 €

Altres conceptes 12,98500 €

P-7 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2

1,27 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00556 €

Altres conceptes 1,26444 €

P-8 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments 19,67 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €

B0A31000 cu Clau d'acer 0,11581 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23297 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13150 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,83992 €

Altres conceptes 16,74380 €

P-9 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,50 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica 6,11310 €

Altres conceptes 5,38690 €

P-10 E441511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1,69 €
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Altres conceptes 1,69000 €

P-11 E442501C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en

calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació

antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

1,65 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-12 E443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1,65 €

Altres conceptes 1,65000 €

P-13 E44B5113 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació

antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

1,99 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,84000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-14 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,

quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a

reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

3,83 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'element 1,19000 €

Altres conceptes 2,64000 €

P-15 E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi 21,37 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10520 €

B0A31000 cu Clau d'acer 0,11581 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33100 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,40240 €

Altres conceptes 19,41559 €

P-16 E4LV10H3 m2 Sostre de 12+0 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a 120 cm

d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 22,0 a 32,9 kNm per m d'amplària de

moment flector últim

46,86 €

B4LV01H5 m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 12 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb j 30,64000 €

Altres conceptes 16,22000 €

P-17 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície

superior acabada amb corindó

82,91 €

B4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfí 36,75000 €

Altres conceptes 46,16000 €

P-18 E5342564 m2 Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster reforçat d'1,5 mm de gruix,

de color, de perfil de grecat, de llargària més de 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària

16 a 20 cm

27,04 €
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B53ZXQ0B u Suport d'onda d'acer galvanitzat,per a cobertes de plaques conformades plàstiques de 0,24600 €

B53ZTQ03 u Ganxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma, per a cobertes de plaques conformad 0,68880 €

B0C62560 m2 Placa de polièster reforçat d'1,5 mm de gruix, de color, de perfil de grecat, de llargària 19,19400 €

Altres conceptes 6,91120 €

P-19 E5ZJ1D8P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 200 mm, col·locada amb

peces especials i connectada al baixant

34,06 €

B5ZH1D80 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 200 mm 7,40715 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,14400 €

B5ZHBD80 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 200 mm 10,00000 €

Altres conceptes 15,50885 €

P-20 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a

revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de

paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

33,89 €

B0111000 m3 Aigua 0,01618 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE- 6,24000 €

B0710250 t  Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segon 1,87508 €

Altres conceptes 25,75874 €

P-21 E61BC311 m2 Paret per a tancament de gruix 15 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,

encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x150 mm i densitat 500 kg/m3, per

a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

35,34 €

B0E816F1 u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE- 22,14912 €

B07101T1 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segon 0,10902 €

Altres conceptes 13,08186 €

P-22 E635G228 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un

gruix total de 80 mm, amb la cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc,

gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació

oculta, per a façanes, col·locat en posició vertical

50,24 €

B0C5G228 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix total de 80 m 38,12550 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,45000 €

Altres conceptes 11,66450 €

P-23 E7761252 m2 Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de

vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir

20,96 €

B7761252 m2 Làmina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de po 6,77600 €

Altres conceptes 14,18400 €

P-24 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres

capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

44,69 €

B8ZAG000 kg Imprimació per a pintura intumescent 1,62786 €
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B89ZT000 kg Pintura intumescent 20,75010 €

Altres conceptes 22,31204 €

P-25 E7J21141 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm, col·locat a

pressió a l'interior del junt

2,72 €

B7J20140 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm 0,17850 €

Altres conceptes 2,54150 €

P-26 E81121D6 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,

amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb guix C6

23,42 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,19950 €

Altres conceptes 23,22050 €

P-27 E8251223 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada

mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2 col·locades

amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1

(UNE-EN 13888)

29,82 €

B0FH3182 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular 17,38000 €

B0711012 kg  Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 1,51987 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,15300 €

Altres conceptes 10,76713 €

P-28 E84A5D0L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària,

19 mm d'alçària, amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa,

muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió sobre estructura de

perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5

m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m, fixades

mecànicament al sostre

43,82 €

B84Z8H10 m2 Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'ace 4,01700 €

B84A5D0L m2 Lamel·les per a cel ras d'alumini, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular a 29,37560 €

Altres conceptes 10,42740 €

P-29 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM 29,45 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,73500 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

Altres conceptes 7,65550 €

P-30 E9C1143C m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb

morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior industrial

27,77 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,38030 €

B9C11433 m2 Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior industrial 15,08000 €

Altres conceptes 11,30970 €

P-31 E9G3DC5A m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, de 20 cm de gruix, amb un

contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat

amb remolinat mecànic

33,23 €
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B06QE76A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 20 22,40070 €

Altres conceptes 10,82930 €

P-32 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215

cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany

de cop, acabat esmaltat, col·locada

189,09 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,14000 €

BABG9762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90 158,76000 €

Altres conceptes 15,19000 €

P-33 EABG9A7F u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit d'obra de 300x215 cm, amb bastidor

de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre

inferior, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

247,85 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,14000 €

BABG977F u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit d'obra de 300x215 cm, amb b 213,48000 €

Altres conceptes 19,23000 €

P-34 EABG9A7H u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit d'obra de 700x215 cm, amb bastidor

de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre

inferior, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada

393,42 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,14000 €

BABG977H u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit d'obra de 700x215 cm, amb b 348,41000 €

Altres conceptes 29,87000 €

P-35 EAF28934 u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles

corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 240x120 cm, elaborada amb perfils de preu

mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació

mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de

resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

406,49 €

BAF28634 m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues 354,44160 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 6,13180 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,08880 €

Altres conceptes 43,82780 €

P-36 EAFA1404 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,

per a un buit d'obra aproximat de 120x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

402,18 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,70580 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,64120 €

BAFA1304 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una full 350,98320 €

Altres conceptes 44,84980 €

P-37 EAFA3A04 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles

batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

653,76 €
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BAFA3404 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fu 589,86540 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,27620 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,79040 €

Altres conceptes 56,82800 €

P-38 EAQD3266 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 210 cm alçària , de

fusta de roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

95,00 €

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent 18,83000 €

BAQD3266 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 40 mm de grui 49,61000 €

Altres conceptes 26,56000 €

P-39 EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, compensada

amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4,

elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

80,42 €

BARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa d'acer galvanitzat, comp 49,37000 €

Altres conceptes 31,05000 €

P-40 EAWCU020 u Automatisme per a porta corredera, amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de 1200

kg de pes i 15m d'amplària màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i

maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de radio,incloent p.p. de cremallera

d'arrossegament, col·locat

936,91 €

BAWCU020 u Automatisme per a porta corredera, amb motor de pinyó i cremallera per a una fulla de 705,05000 €

Altres conceptes 231,86000 €

P-41 EB131EC1 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i plafó, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb

fixacions mecàniques

147,31 €

BB131EC1 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i plafó de 100 a 120 cm d'alçària 108,15000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 15,84000 €

Altres conceptes 23,32000 €

P-42 EB145001 m Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat cargolat 15,65 €

BB145000 m Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols 10,26000 €

Altres conceptes 5,39000 €

P-43 EBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no reflectora, amb màquina

d'accionament manual

20,02 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 2,87385 €

Altres conceptes 17,14615 €

P-44 ED15E671 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1453-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

18,90 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 0,93720 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,79730 €

BD13267B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453- 3,68200 €
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BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,04000 €

Altres conceptes 13,44350 €

P-45 ED515D4N u Bonera sifònica de PVC rígid de 100x100 mm de costat amb sortida horitzontal de 40 mm de

diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe

M 5 ( 5 N/mm2 )

35,97 €

BD515D4N u Bonera sifònica de PVC rígid de 100x100 mm de costat amb sortida horitzontal de 40 16,33000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,50965 €

Altres conceptes 19,13035 €

P-46 ED7FR008 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 40

mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra

de 15 cm de gruix

16,38 €

BD7FR008 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 40 mm i de 4,08000 €

BDY3B200 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01000 €

BDW3B200 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,24750 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,28056 €

Altres conceptes 9,76194 €

P-47 ED7FR009 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 50

mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra

de 15 cm de gruix

16,80 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,40819 €

BD7FR009 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 50 mm i de 4,20000 €

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 0,39270 €

BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02000 €

Altres conceptes 9,77911 €

P-48 ED7FR010 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 75

mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra

de 15 cm de gruix

17,92 €

BD7FR010 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de 4,50000 €

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm 0,93720 €

BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm 0,04000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,60340 €

Altres conceptes 9,83940 €

P-49 ED7FR011 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

100 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de

sorra de 15 cm de gruix

21,31 €

BD7FR011 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 100 mm i de 4,80000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,79861 €
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BDW3B650 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=100 mm 1,36950 €

BDY3B650 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=100 mm 0,07000 €

Altres conceptes 12,27189 €

P-50 ED7FR111 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de

sorra de 15 cm de gruix

22,21 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,83480 €

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de 5,16000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,81925 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

Altres conceptes 12,31595 €

P-51 ED7FR211 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de

sorra de 15 cm de gruix

23,88 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,56410 €

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de 5,88000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,91686 €

Altres conceptes 12,39904 €

P-52 ED7FR311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de

sorra de 15 cm de gruix

32,26 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 5,64630 €

BD7FR310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de 8,06400 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,21155 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26000 €

Altres conceptes 15,07815 €

P-53 ED7FR411 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de

sorra de 15 cm de gruix

41,56 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 9,87360 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,40863 €

BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de 12,31200 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,45000 €

Altres conceptes 15,51577 €

P-54 ED7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de

sorra de 15 cm de gruix

58,08 €
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B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,64701 €

BD7FR510 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de 19,48800 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 17,82990 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,81000 €

Altres conceptes 16,30509 €

P-55 ED7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de

sorra de 15 cm de gruix

106,42 €

BDY3BC00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=315 mm 2,03000 €

BDW3BC00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=315 mm 44,76780 €

BD7FR610 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de 30,28800 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 3,96235 €

Altres conceptes 25,37185 €

P-56 EDB17670 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta D=100 cm 34,87 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 20,80520 €

Altres conceptes 14,06480 €

P-57 EDD1A094 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb

morter de ciment 1:6

101,19 €

BDD1A090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada 69,18450 €

Altres conceptes 32,00550 €

P-58 EDE41843 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, de

forma rectangular, per a un cabal de 2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada i

sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat

599,92 €

BDE41843 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons UNE-EN 1825-1, 525,00000 €

Altres conceptes 74,92000 €

P-59 EFA13645 m Tub de PVC de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

8,22 €

BFA13640 m Tub de PVC de 15 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de pressió nominal, per a encol 0,23460 €

BFYA1340 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 15 mm de 0,03000 €

BFWA1340 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,15000 €

Altres conceptes 7,80540 €

P-60 EFA14645 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

8,36 €

BFYA1440 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de 0,04000 €

BFWA1440 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,15600 €

BFA14640 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de pressió nominal, per a encol 0,34680 €

Altres conceptes 7,81720 €

P-61 EFA15545 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

8,49 €
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BFWA1540 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,20400 €

BFA15540 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encol 0,41820 €

BFYA1540 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 20 mm de 0,05000 €

Altres conceptes 7,81780 €

P-62 EFA16545 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

9,31 €

BFWA1640 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,30300 €

BFYA1640 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de 0,08000 €

BFA16540 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encol 0,60180 €

Altres conceptes 8,32520 €

P-63 EFA17445 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

9,47 €

BFYA1740 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de 0,10000 €

BFWA1740 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,46800 €

BFA17440 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encol 0,57120 €

Altres conceptes 8,33080 €

P-64 EFA18545 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

11,94 €

BFYA1840 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de 0,16000 €

BFWA1840 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a 0,67200 €

BFA18540 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encol 1,26480 €

Altres conceptes 9,84320 €

P-65 EFA1A445 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat,

segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

16,10 €

BFA1A440 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encol 1,88700 €

BFWA1A40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a 1,98300 €

BFYA1A40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de 0,34000 €

Altres conceptes 11,89000 €

P-66 EJ12K72C u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color suau, preu

mitjà, encastat al paviment

38,09 €

BJ12K72C u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de 700x700 mm, de color sua 22,29000 €

Altres conceptes 15,80000 €

P-67 EJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color

blanc i preu mitjà, col·locat sobre peu

129,44 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,37300 €

BJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de 107,61000 €

Altres conceptes 21,45700 €

P-68 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i

mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat

sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

165,27 €
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BJ14BC1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o 116,49000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 0,17904 €

Altres conceptes 48,60096 €

P-69 EJ2Z1111 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu superior, amb sortida

roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada d'1/2´´

24,18 €

BJ2Z1111 u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu superior 13,94000 €

Altres conceptes 10,24000 €

P-70 EJ2ZP294 u Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre nominal 25 mm, amb

pom i allargador, col·locada encastada

27,48 €

BJ2ZBP92 u Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre nominal 25 mm 15,27000 €

Altres conceptes 12,21000 €

P-71 EJA2H3D0 u Escalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a

4500 W de potència, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat

685,52 €

BJA2G3D0 u Escalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3 607,97000 €

Altres conceptes 77,55000 €

P-72 EJM1140B u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2´´,

connectat a una bateria o a un ramal

7.953,30 €

BJM1140B u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 7.567,27000 €

Altres conceptes 386,03000 €

P-73 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per

trencament d'element fràgil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

19,65 €

BM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual 7,31000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,28000 €

Altres conceptes 12,06000 €

P-74 EM212118 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de

connexió a la canonada, muntat a l'exterior

727,31 €

BM212110 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàm 551,78000 €

BMY21000 u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,83000 €

Altres conceptes 173,70000 €

P-75 EM23BBAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer

pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació

axial abatible,mànega de 15 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part

proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

194,76 €

BM23BBAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa 115,34000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,61000 €

Altres conceptes 78,81000 €

P-76 EM242A2B u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura

d'accionament de 68 a 74 °C, d'1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada

16,47 €
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BMY24000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 1,52000 €

BM242A20 u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temper 3,97000 €

Altres conceptes 10,98000 €

P-77 EM31211J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb pressió incorporada, pintat,

amb suport a paret

32,37 €

BM312111 u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb pressió incorporada, pintat 21,26000 €

Altres conceptes 11,11000 €

P-78 ENX256C5 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 600 l i 6 bar de pressió, amb capacitat d'impulsió de

40 m, com a màxim, amb un cabal d'impulsió de 16 m3/h, com a màxim, amb 2 bombes i

muntat sobre bancada

4.226,58 €

BNX256C0 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 600 l i 6 bar de pressió, amb una capacitat d'im 3.744,44000 €

Altres conceptes 482,14000 €

P-79 ER3PA534 m3 Grava de riu de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans

manuals

171,25 €

BR3P5301 t Grava de riu, de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 118,89600 €

Altres conceptes 52,35400 €

P-80 ER4D8211 u Subministrament de Felicia amelloides en contenidor d'1 l 1,28 €

BR4D8211 u Felicia amelloides en contenidor d'1 l 1,22000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-81 ER4FYLD1 u Subministrament de Pelargonium peltatum 'Hiedra' en test 11 cm 1,17 €

BR4FYLD1 u Pelargonium peltatum 'Hiedra' en test 11 cm 1,11000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-82 ER6B1104 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament

preparat sense pendent ni obstàcles, i amb primer reg

0,58 €

B0111000 m3 Aigua 0,00595 €

Altres conceptes 0,57405 €

P-83 F6121A6T m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís d'elaboració manual de

290x140x50 mm a dues cares vistes, amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29

cm cada 3 m

631,85 €

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, se 139,83984 €

Altres conceptes 492,01016 €

P-84 F6A2U010 m Tanca d´1,5 m d'alçària formada per una estructura d´acer galvanitzat, ancorada a fonament

o muret de formigó i acabat amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix

53,58 €

B0CHLB0B m2  Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix 16,68015 €

Altres conceptes 36,89985 €

P-85 F961A4G7 m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 10x25 cm,

col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb

morter

34,41 €
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B96114G0 m Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 15,48750 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 2,46077 €

Altres conceptes 16,46173 €

P-86 F9P99211 m2 Paviment de llosetes de cautxú reciclat de 100x50 cm i 20 mm de gruix, amb superfície

antilliscant per a la formació de superfície protectora de caigudes segons UNE-EN 1177,

col·locat superficialment amb junts amb adhesiu. Article: ref. 2403 de la sèrie Cautxú reciclat

de DEGOM

47,12 €

B9P99211 m2 Llosetes de cautxú reciclat per a parcs infantils de 100x50 cm de superfície i 20 mm de 40,06800 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,25700 €

Altres conceptes 6,79500 €

P-87 FJS51652 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats

integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa

inclosos

2,57 €

BJS51650 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte 0,84000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,02000 €

Altres conceptes 1,71000 €

P-88 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec 1,37 €

BJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant 0,39000 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-89 FJSA4221 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralitzable,

per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa

d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

64,85 €

BJSA4220 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i no centralit 46,65000 €

Altres conceptes 18,20000 €

P-90 FJSB2221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide

de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les

xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

60,94 €

BJSB2220 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb sole 35,99000 €

BJSWE100 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,34000 €

Altres conceptes 21,61000 €

P-91 FR41162C u Subministrament d'Acacia saligna (A. cyanophylla) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de

terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ

131,04 €

BR41162C u Acacia saligna (A. cyanophylla) de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàme 124,80000 €

Altres conceptes 6,24000 €

P-92 FR42763B u Subministrament de Citrus limon de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 221,76 €

BR42763B u Citrus limon de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 211,20000 €

Altres conceptes 10,56000 €
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P-93 FR427D3B u Subministrament de Citrus sinensis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 221,76 €

BR427D3B u Citrus sinensis de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 211,20000 €

Altres conceptes 10,56000 €

P-94 FR4AN8A1 u Subministrament de Calendula officinalis en test 11 cm 0,59 €

BR4AN8A1 u Calendula officinalis en test 11 cm 0,56000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-95 FR612342 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc

a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm

amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial

del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega

de les terres sobrants a camió

55,38 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 2,19888 €

B0315600 t Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 8,17803 €

B0111000 m3 Aigua 0,14280 €

Altres conceptes 44,86029 €

P-96 KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN

120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i

posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb

tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció

rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

366,68 €

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat I 335,14000 €

Altres conceptes 31,54000 €

Sergi López i Rey

Enginyer de la Construcció

Juny de 2012
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OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD01

CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió (P - 1)

5.000,0002,05 10.250,00

2 E221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre
camió (P - 2)

1.148,0003,89 4.465,72

3 E222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega
mecànica sobre camió (P - 3)

396,7507,51 2.979,59

4 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN
(P - 4)

492,0005,22 2.568,24

5 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del
PN (P - 5)

66,28015,62 1.035,29

6 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM (P - 29)

492,00029,45 14.489,40

CAPÍTOLTOTAL 01.01 35.788,24

OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD01

CAPÍTOL FONAMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E31522G3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot (P - 6)

330,46886,41 28.555,74

2 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 7)

13.648,5201,27 17.333,62

3 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments
(P - 8)

493,99019,67 9.716,78

4 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 9)

391,13611,50 4.498,06

CAPÍTOLTOTAL 01.02 60.104,20

OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD01

CAPÍTOL ESTRUCTURA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E441511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 10)

46.496,9481,69 78.579,84

2 E442501C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 11)

4.559,7301,65 7.523,55

3 E443511D kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i
cargols  (P - 12)

50.190,4221,65 82.814,20

Euro
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4 E44B5113 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb cargols (P - 13)

57.561,7921,99 114.547,97

5 E44Z5A25 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura (P - 14)

3.408,1803,83 13.053,33

6 E4LV10H3 m2 Sostre de 12+0 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 12
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 22,0 a 32,9 kNm per m d'amplària de moment
flector últim (P - 16)

180,00046,86 8.434,80

7 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó (P - 17)

4,25082,91 352,37

8 E7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total de 1500 µm (P - 24)

1.411,89544,69 63.097,59

9 EB131EC1 m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i plafó, de 100 a 120
cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques (P - 41)

50,370147,31 7.420,00

10 EB145001 m Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols, col·locat
cargolat (P - 42)

50,37015,65 788,29

11 KQN2U002 m Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb
perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb
relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de
2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica
d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12
mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat (P - 96)

4,250366,68 1.558,39

CAPÍTOLTOTAL 01.03 378.170,33

OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD01

CAPÍTOL PAVIMENT I SISTEMA ENVOLUPANT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler
de fusta de pi (P - 15)

149,54021,37 3.195,67

2 E5342564 m2 Coberta de plaques de polièster reforçat amb placa de polièster
reforçat d'1,5 mm de gruix, de color, de perfil de grecat, de
llargària més de 3,05 m, ancorades sobre corretges d'alçària 16 a
20 cm (P - 18)

2.179,08027,04 58.922,32

3 E612BR1V m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 (P - 20)

95,22033,89 3.227,01

4 E61BC311 m2 Paret per a tancament de gruix 15 cm amb bloc de formigó
cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons
UNE-EN 771-4, de 625x250x150 mm i densitat 500 kg/m3, per a
revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons
UNE-EN 998-2 (P - 21)

284,40035,34 10.050,70

5 E635G228 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes d'acer i
aïllament de llana de roca amb un gruix total de 80 mm, amb la
cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes, col·locat en

1.238,58050,24 62.226,26

Euro
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posició vertical (P - 22)

6 E7761252 m2 Membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,2 mm de
gruix, 2 armadures de vel de vidre i de malla de polièster,
resistent a la intempèrie, col·locada sense adherir (P - 23)

3.280,00020,96 68.748,80

7 E7J21141 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de
diàmetre 10 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 25)

24,4922,72 66,62

8 E81121D6 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i
lliscat amb guix C6 (P - 26)

44,22023,42 1.035,63

9 E8251223 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII
(UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2 col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 27)

104,22029,82 3.107,84

10 E84A5D0L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb
pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, amb acabat
de la cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa,
muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a
pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació
clipada d'acer galvanitzat, sense reforç, separats <= 1,5 m,
penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada,
separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre (P - 28)

33,00043,82 1.446,06

11 E9C1143C m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior industrial (P -
30)

214,00027,77 5.942,78

12 E9G3DC5A m2 Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+E,
de 20 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i
25 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb
remolinat mecànic (P - 31)

3.280,00033,23 108.994,40

13 EAF28934 u Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 240x120 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana (P - 35)

20,000406,49 8.129,80

14 EAFA1404 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
120x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà (P - 36)

1,000402,18 402,18

15 EAFA3A04 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
180x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà (P - 37)

5,000653,76 3.268,80

16 EAQD3266 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 60 cm
d'amplària i 210 cm alçària , de fusta de roure , per a envernissar,
de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada (P - 38)

3,00095,00 285,00

17 EARB1101 m2 Porta enrotllable amb fulla cega de perfils articulats de planxa
d'acer galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer,
amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 39)

30,00080,42 2.412,60

CAPÍTOLTOTAL 01.04 341.462,47

OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL XARXA D'ABASTIMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 EFA13645 m Tub de PVC de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 59)

22,8008,22 187,42

2 EFA14645 m Tub de PVC de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 20 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 60)

40,0008,36 334,40

3 EFA15545 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 61)

190,7008,49 1.619,04

4 EFA16545 m Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 62)

136,9009,31 1.274,54

5 EFA17445 m Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 63)

2,0009,47 18,94

6 EFA18545 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 64)

93,00011,94 1.110,42

7 EFA1A445 m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar
de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (P - 65)

52,90016,10 851,69

8 EJ2ZP294 u Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de
diàmetre nominal 25 mm, amb pom i allargador, col·locada
encastada (P - 70)

1,00027,48 27,48

9 EJM1140B u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
embridades de diàmetre nominal 2´´, connectat a una bateria o a
un ramal (P - 72)

2,0007.953,30 15.906,60

10 ENX256C5 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 600 l i 6 bar de pressió,
amb capacitat d'impulsió de 40 m, com a màxim, amb un cabal
d'impulsió de 16 m3/h, com a màxim, amb 2 bombes i muntat
sobre bancada (P - 78)

1,0004.226,58 4.226,58

11 FJS51652 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 87)

184,0002,57 472,88

12 FJS5C100 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 88) 170,0001,37 232,90

13 FJSA4221 u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i no centralitzable, per a un nombre màxim de 2
estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat (P - 89)

1,00064,85 64,85

14 FJSB2221 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió
màxima de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (P - 90)

2,00060,94 121,88

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 26.449,62

OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5ZJ1D8P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
200 mm, col·locada amb peces especials i connectada al baixant
(P - 19)

143,00034,06 4.870,58

Euro
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2 ED15E671 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 44)

128,00018,90 2.419,20

3 ED515D4N u Bonera sifònica de PVC rígid de 100x100 mm de costat amb
sortida horitzontal de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5
( 5 N/mm2 ) (P - 45)

10,00035,97 359,70

4 ED7FR008 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 40 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 46)

5,50016,38 90,09

5 ED7FR009 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 50 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 47)

5,12016,80 86,02

6 ED7FR010 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 48)

2,00017,92 35,84

7 ED7FR011 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 100 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 49)

11,35021,31 241,87

8 ED7FR111 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 50)

84,60022,21 1.878,97

9 ED7FR211 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 51)

8,70023,88 207,76

10 ED7FR311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 52)

70,00032,26 2.258,20

11 ED7FR411 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 53)

45,00041,56 1.870,20

12 ED7FR511 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 54)

67,80058,08 3.937,82

13 ED7FR611 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix (P - 55)

41,700106,42 4.437,71

14 EDB17670 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta
D=100 cm (P - 56)

1,00034,87 34,87

15 EDD1A094 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces prefabricades
de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6 (P - 57)

2,000101,19 202,38

16 EDE41843 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre
segons UNE-EN 1825-1, de forma rectangular, per a un cabal de
2 l/s i 500 l de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de
110 mm de diàmetre, col·locat (P - 58)

1,000599,92 599,92

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 23.531,13

Euro
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OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL DISPOSITIUS SANITARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ12K72C u Plat de dutxa quadrat de planxa d'acer esmaltat brillant, de
700x700 mm, de color suau, preu mitjà, encastat al paviment (P
- 66)

4,00038,09 152,36

2 EJ13B71Q u Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat sobre
peu (P - 67)

4,000129,44 517,76

3 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre
el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 68)

4,000165,27 661,08

4 EJA2H3D0 u Escalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de potència, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat (P - 71)

1,000685,52 685,52

5 EJ2Z1111 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat,
preu superior, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada
roscada d'1/2´´ (P - 69)

1,00024,18 24,18

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 2.040,90

OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS05

SUBCAPÍTOL PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM141102 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fràgil, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 73)

5,00019,65 98,25

2 EM212118 u Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat
a l'exterior (P - 74)

1,000727,31 727,31

3 EM23BBAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45,
formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc
d'acer i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 15 m i llança ) , per a
col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i
tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge (P - 75)

4,000194,76 779,04

4 EM242A2B u Ruixador automàtic cara avall, de bronze, amb dispositiu fusible
metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, d'1/2´´
de diàmetre i muntat en canonada (P - 76)

25,00016,47 411,75

5 EM31211J u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 1 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 77)

15,00032,37 485,55

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.04 2.501,90

OBRA PROJECTE CONSTRUCTIU D'UNA NAU INDUSTRIAL A SBD01

CAPÍTOL SÒL LLIURE D'EDIFICACIÓ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany

1,000189,09 189,09

Euro



Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

PRESSUPOST Pàg.: 7

de cop, acabat esmaltat, col·locada (P - 32)

2 EABG9A7F u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit d'obra
de 300x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots
de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre inferior,
pany de cop, acabat esmaltat, col·locada (P - 33)

1,000247,85 247,85

3 EABG9A7H u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats, per a un buit d'obra
de 700x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots
de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre inferior,
pany de cop, acabat esmaltat, col·locada (P - 34)

1,000393,42 393,42

4 EAWCU020 u Automatisme per a porta corredera, amb motor de pinyó i
cremallera per a una fulla de 1200 kg de pes i 15m d'amplària
màxima, alimentació de 230V de tensió, quadre de control i
maniobra, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i receptor de
radio,incloent p.p. de cremallera d'arrossegament, col·locat (P -
40)

3,000936,91 2.810,73

5 EBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura no
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 43)

10,63020,02 212,81

6 ER3PA534 m3 Grava de riu de 50 a 70 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals (P - 79)

86,000171,25 14.727,50

7 ER4D8211 u Subministrament de Felicia amelloides en contenidor d'1 l (P -
80)

20,0001,28 25,60

8 ER4FYLD1 u Subministrament de Pelargonium peltatum 'Hiedra' en test 11 cm
(P - 81)

20,0001,17 23,40

9 ER6B1104 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l,
en terreny prèviament preparat sense pendent ni obstàcles, i
amb primer reg (P - 82)

60,0000,58 34,80

10 F6121A6T m3 Paret de gruix 14 cm i fins a 1 m d'alçària, de maó massís
d'elaboració manual de 290x140x50 mm a dues cares vistes,
amb morter ciment 1:8, amb pilastres d'obra de 29x29 cm cada 3
m (P - 83)

23,814631,85 15.046,88

11 F6A2U010 m Tanca d´1,5 m d'alçària formada per una estructura d´acer
galvanitzat, ancorada a fonament o muret de formigó i acabat
amb planxa desplegada de 0,8 mm de gruix (P - 84)

282,60053,58 15.141,71

12 F961A4G7 m Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 10x25 cm, col·locada sobre base
de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter (P - 85)

222,40034,41 7.652,78

13 F9P99211 m2 Paviment de llosetes de cautxú reciclat de 100x50 cm i 20 mm de
gruix, amb superfície antilliscant per a la formació de superfície
protectora de caigudes segons UNE-EN 1177, col·locat
superficialment amb junts amb adhesiu. Article: ref. 2403 de la
sèrie Cautxú reciclat de DEGOM (P - 86)

91,00047,12 4.287,92

14 FR41162C u Subministrament d'Acacia saligna (A. cyanophylla) de perímetre
de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (P - 91)

10,000131,04 1.310,40

15 FR42763B u Subministrament de Citrus limon de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 50 l (P - 92)

5,000221,76 1.108,80

16 FR427D3B u Subministrament de Citrus sinensis de perímetre de 18 a 20 cm,
en contenidor de 50 l (P - 93)

5,000221,76 1.108,80

17 FR4AN8A1 u Subministrament de Calendula officinalis en test 11 cm (P - 94) 20,0000,59 11,80

18 FR612342 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a
25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra

20,00055,38 1.107,60

Euro
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rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió (P - 95)

CAPÍTOLTOTAL 01.06 65.441,89

Euro
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Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.05.01  Xarxa d'abastiment 26.449,62

Subcapítol 01.05.02  Xarxa de sanejament 23.531,13

Subcapítol 01.05.03  Dispositius sanitaris 2.040,90

Subcapítol 01.05.04  Protecció contra incendis 2.501,90

Capítol 01.05  Instal·lacions 54.523,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

54.523,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Moviment de terres 35.788,24

Capítol 01.02  Fonaments 60.104,20

Capítol 01.03  Estructura 378.170,33

Capítol 01.04  Paviment i sistema envolupant 341.462,47

Capítol 01.05  Instal·lacions 54.523,55

Capítol 01.06  Sòl lliure d'edificació 65.441,89

Obra 01  Projecte constructiu d'una nau industrial a SBD 935.490,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

935.490,68

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Projecte constructiu d'una nau industrial a SBD 935.490,68

935.490,68

euros
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Projecte constructiu d´una nau industrial a Sabadell

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 935.490,68

PROJECTE D´ELECTRICITAT............................................................................................ 88.086,55

GESTIÓ DE RESIDUS....................................................................................................... 22.773,93

SEGURETAT I SALUT........................................................................................................ 61.177,35

Subtotal 1.107.528,51

5 % CONTROL DE QUALITAT SOBRE 1.107.528,51......................................................... 55.376,43

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.107.528,51........................................................ 143.978,71

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.107.528,51........................................................... 66.451,71

18,00 % IVA SOBRE 1.373.335,36..................................................................................... 247.200,36

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.620.535,72

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ SIS-CENTS VINT MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS )

Sergi López i Rey
Enginyer de la Construcció

Juny de 2012
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