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I. DADES GENERALS I ANTECEDENTS 
 
1.1.- OBJECTE 
 
L’objecte del present projecte bàsic i executiu és proporcionar la documentació necessària per definir 
els barems principals de disseny per a possibilitar la rehabilitació i canvi d’ús de “Cal Isidret” a casa 
rural al terme municipal Montoliu de la Segarra (La Segarra). 
L’objectiu que es planteja és rehabilitar la construcció, reformar-la inclús enderrocar algunes parts i 
canviar-la d’ús per tal de convertir aquesta en un establiment apte pel turisme rural, des del qual es 
pugui gaudir de la naturalesa, dels paisatges que l’envolten.  
 
1.2.- EMPLAÇAMENT 
 
La finca es troba situada  al sud-est del poble La Guardia-Lada. A una altitud de 740 metres sobre del 
nivell del mar de 3051 m2 de superfície. 
 
Les coordenades UTM (unitat tecnologia marina) de Cal Isidret són: 
 
X- 358150 
 
Y- 4605650 
 
1.3.- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
El solar és qualificat com a sol urbanitzable, dintre del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Montoliu de la Segarra. 
 
1.4.- PROPIETARI 
 
El solar és propietat del senyor Josep Trilla Govern. 
 
1.5.- AUTOR 
 
El present document ha estat elaborat i redactat per: 
 
Neus Tamboleo Brasó, estudiant d’arquitectura tècnica a l’EPSEB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1.- EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ DE L’OBRA 
 
Cal Isidret es troba dins del terme Municipal Montoliu de la Segarra, dins del qual es troba el poble de 
La Guardia-Lada, situat a l’extrem sud-est de la comarca de la Segarra. 
Es tracta d’un terreny amb superfície registral de 3.051 m2 de superfície, pla tot ell, però en els límits 
del Nord-oest i sud-oest, trobem una petita pendent.  
Pel que fa als materials que composen el terreny es tracta de calcaries micrítiques. 
Altitud 740 metres sobre el nivell del mar. 
El clima de la Segarra és mediterrani, de tendència continental. Està caracteritzat per hiverns freds amb 
temperatures mínimes que assoleixen amb freqüència valors negatius, així com estius secs i calorosos. 
L’acusada sequera estival és conseqüència de la presència dels relleus que envolten tota la Depressió 
Central, que impedeixen l’arribada dels vents humits que provenen de la mediterrània. La pluviositat se 
situa entorn dels 500-600 mil·límetres anuals, i és més escassa a mida que s’avança de l’est cap a 
l’oest. 
 
 
2.2.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 
 
Construïda el 1948, el conjunt de la casa el primer element que crida l’atenció és la torreta de la 
coberta inclinada, que és l’encarregada de donar llum i ventila a l’escalera central de la casa, mitjançant 
quatre finestres. Les parets de les façanes a simple vista semblen normals, però a mesura que 
m’apropo vaig apreciant el gruix d’aquestes, d’uns 40 cm d’espessor, ja que es tracta de parets de 
mamposteria, pedra seca (fonamentalment pedra calcaria de qualitat) unides amb morter, que 
actualment estan arrebossades, cosa que vull eliminar per que torni a tenir el seu aspecte passat. 
També es pot veure un element que sobresurt de la línia de façana, amb forma de mig octàgon. 
 
 
Els forjats estan construïts amb bigues de fusta, Maó buit sencill (49x19x4), que poden estar acabades 
o no amb paviment ceràmic (Gres), alguns dels forjats a part de ser transitables, tenen també la funció 
de fer el fals sostre de la planta inferior amb canyís enguixat. 
Les obertures exteriors estan llindades generalment amb arcs de descarrega fets amb la mateixa 
pedra, i l’interior generalment amb bigues de fusta. 
 
 
Les teulades estan solucionades totes amb la mateixa tipologia, només canvia l’acabat final, que pot 
ser de teula plana d’encaix (alacantina), teula àrab i plaques ondulades de fibrociment, totes elles sobre 
un entarimat d’encadellat ceràmic, que reposa directament sobre les bigues de fusta. 
 
 
En la rehabilitació i canvi d’ús es planteja una construcció, amb planta baixa, planta primera i planta 
golfes, i una planta baixa en la construcció annexa (annexa cobert 1 i 2) que forma part de la casa, amb 
connexió directe per la zona del garatge. Per a una comprensió més fàcil es farà referència als annexos 
segons el següent croquis: 
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COS PRINCIPAL

ANNEXA COBERT 1

ANNEXA COBERT 2

 
 
En planta baixa (cos principal) on actualment es troba el garatge, es situarà la recepció (punt 
informació) de la casa rural, així com lavabos, una petita zona de documentació (biblioteca), una 
habitació especial per minusvàlids (on actualment es troba el magatzem 1), i una sala de maquines 
restringida el públic. 
 
A la zones de coberts, que tindrà accés per la zona de la recepció, trobarem les sales comunes, com 
son una sala d’estar, un menjador i cuina. 
Les escales situades a la part central de la casa, per on es tindrà accés tant per la zona de recepció, 
com l’antiga entrada principal, ens donarà accés a la primera planta. 
 
La primera planta disposarà d’una zona de jocs (billar, futbolí), així com accés a tres habitacions 
dobles, totes amb bany, així com les escales que donaran pas a la planta golfes. 
 
La planta golfes disposarà de tres dormitoris dobles, amb els seus banys cada un, i al trobar-nos sota 
coberta, on tenim petites finestres fixes (abans forats de ventilació de 40x30 cm, de la coberta), com 
que la ventilació i il·luminació seran insuficients, optaré per col·locar finestres a la teulada (tipus velux). 
 
El sistema constructiu de la rehabilitació de l’edifici, es basarà en respectar al màxim l’edificació actual. 
L’estructura que es preveu serà amb forjats unidireccionals, tots els forjats seran enderrocats, donat el 
seu mal estat, i la manca de seguretat estructural que presenten. Els forjats es deixaran a la mateixa 
alçada actual. 
 
La zona de cobert (annexa cobert 1), on es troba el magatzem 6 i 7, que passarà a ser el menjador, ja 
que els forjats s’enderrocaran pel seu mal estat,  i actualment hi ha una alçada de 1,80 
aproximadament, deixaré doble alçada, i passaré a veure directament el sostre de coberta.  
 
Les divisòries interiors noves es realitzaran amb parets de fàbrica revestides amb guix pintat, 
majoritàriament. Les zones dels paredats es picarà el revestiment actual i es neteixarà la superfície, per 
tornar arrebossar en les estances situades al edifici principal, però a les zones comunes com són el 
menjador i la sala d’estar quedarà vista per al manteniment del seu caire rústic. 
 
Els paviments es preveuen de fusta, per donar calidesa el conjunt, i una sensació d’ambient rústic, 
accepte a les zones de bany, la sala de maquines, la cuina i la sala de jocs la qual s’intentarà col·locar 
un paviment més funcional. 
 

Totes les cobertes inclinades es faran noves, reutilitzant les teules àrabs i les planes d’encaix es 

.3.- NORMATIVA URBANÍSTICA 

banística del sòl urbanitzable de Montoliu de la Segarra. 

.3.1.- Definició, tipus i característiques 

ificacions pròxims als nuclis urbans, on l’ordenació no s’ordena 

.3.2.- Tanques . 

stal·lació de tanques a la zona nord-oest i sud-oest de la finca, per la seguretat dels 

.3.- Xarxa de transport d’energia elèctrica. 

.4.- Usos permesos . 
a de turisme rural es permesa, així com bar, restaurant, comercial, oficina, 

.5.- Publicitat 

carà cap cartell o altre element publicitari que distorsioni la visió del paisatge, especialment, 

vendran. 
 
 
2
 

l projecte compleix la normativa urE
 
 
2
 

questa subzona correspon a cases i edA
al llarg d’un carrer, sinó que, degut a la dimensió de la parcel·la més o menys gran de la parcel·la 
s’estructura la casa i els diversos magatzems agrícoles entorn d’un pati interior o al redós d’una 
parcel·la. 
Es recomana el manteniment de la façana existent. Els materials, textures i colors dels elements de les 
façanes i de les tanques dels solars, seran similars als existents, en especial els de les parets 
(arrebossats, pintats en colors terrossos, estucs i pedra), amb els especejaments propis del país. Les 
fusteries, persianes i reixes seran similars en l’acabat extern a les pròpies del país. Els envernissats 
seran de tonalitat fosca. 
Per poder legalitzar el canvi d’ús a turisme rural, serà necessari l’informe favorable dels Departaments 
de Turisme i Medi Ambient. 
 
 
2
 

sta prevista la inE
ostes, pel fet d’haver una petita pendent. Es tindrà en compte l’article 138 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. 
 
 
3
 
Cal Isidret ja disposa de línia elèctrica. 
 
 
3
El seu ús com a cas
sanitari..., la única cosa que no es d’obligat compliment son les normes sobre previsió de places de 
garatge. 
 
 
3
 
No es col·lo
aquells que infringeixin la línia de l’horitzó. 
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2.4.- QUADRES DE SUPERFÍCIES 
 

Peces Sup. útil Altura lliure Volum Sup. 
Il·luminació/vent. 

Rebed ² ,00  m m3 ²or 15,18  m 3 45,54  2,12  m
Escala 6,11  m² ------ ----- ------
Habitació 1 15,42  m² 3,00  m 53,34  m3 2,05  m²
Bany 1 11,20  m² 3,00  m 47,37  m3 1,03  m²
Sala de màquines 14,05  m² 3,00  m 42,15  m3 2,46  m²
Recepció 35,35  m² 3,00  m 91,41  m3 -----
Biblioteca 21,28  m² 3,00  m 62,31  m3 2.63  m²
Bany 6,32 m² 3,00  m 25,44  m3 1,43  m²
Sala d’estar Min.2,80 ma 137,85  m² x.3,98 m 28,31  m3 5,18  m²
Menjador 46,09  m² Min.3,50 max.4,80 m 191,27  m3 8,12  m²
Pati llum 4,40  m² 3,40  m 14,96  m3 4,40  m²
Cuina 17,10  m² Min.2,32 max.2,78 m 43,60  m3 2,28  m²

TO RFICI A     TAL SUPE E  ÚTIL PLANTA BAIX 234,07  m² 
 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA  PLANTA BAIXA   275,90  m² 
 
 

Peces Sup. útil Altura lliure Volum Sup. 
Il·luminació/vent. 

Escal  m² ------ ---- a 7,92 - ------
Passadís 5,81  m² ------ ------ ------
Habitació 4 1 2,4 38,2 4,35,92  m² 0  m 0 m3 4 m²
Bany 4 6,90  m² 2,40  m 21,65 m3 2,32 m²
Sala de Jocs 139,56  m² 2,40  m 94,94 m3 0,95 m²
Habitació 2 17,80  m² 2,40  m 42,48 m3 2,25 m²
Bany 2 5,40  m² 2,40  m 12,24 m3 1,89 m²
Habitació 3 17,41  m² 2,40  m 41,78 m3 2,32 m²
Bany 3 8,02  m² 2,40  m 19,25 m3 2,32 m²

TOTAL SUPERFICIE  ÚTIL PLANTA A      PRIMER 126,46  m² 
  

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA  PLANTA PRIMERA   152,42  m² 
 
 
 
 

Peces Sup. útil Altura lliure Volum Sup. 
Il·luminació/vent. 

Esca m² ------ ---- -la 5,36  --- -----
Passadís Min. 2,80 max.3,4,14  m² 26  m -------- -------
Habitació 6 2 53, 4,5,42  m² Min. 1,50 max.2.80  m 32 m3 20 m²
Bany 6 5,00  m² Min. 1,50 max.3,26  m 13,50 m3 0,90 m²
Habitació 7 26,80  m² Min. 1,50 max.2.80  m 57,52 m3 4,16 m²
Bany 7 12,30  m² Min. 1,50 max.2.80  m 26,44 m3 0,64 m²
Habitació 5 25,20  m² Min. 1,50 max.3,26  m 59,80 m3 3,60 m²
Bany 5 5,00  m² Min. 1,50 max.2.80  m 17,40 m3 0,90 m²

TO RFICI ES  TAL SUPE E  ÚTIL PLANTA GOLF   112,40  m² 
 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA  PLANTA GOLFES   144,30  m² 
 

III.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

obres, es limitaran les zones d’actuació amb una tanca d’alçada mínima de 2 

bertura de centre de treball, de 

al·lacions provisionals d’obra, ho farà personal homologat, i abans 

ns de ceràmica 

de l’interior de la casa s’enderrocaran mitjançant mètodes manuals, 

ures de seguretat i salut indicades al seu efecte al Estudi Bàsic de Seguretat i 

 finalitzats els treballs d’enderroc es procedirà a la neteja de les zones d’obra per tal de facilitar 

 al picat del morter, mitjançant mètode manual, per deixar la pedra original al descobert. 
tar 

s seran enderrocades integrament. 

ueïtat amb el solapament dels elements impermeabilitzants, ja 

onamental que haurà d’aportar la coberta, a part de l’estabilitat, serà la capacitat de 

 
.1.- FEINES PRÈVIES 3

 
bans de començar les A

metres de reixa metàl·lica amb peus de formigó. S’haurà de posar una malla opaca per tal que no passi 
la pols ni es pugui veure l’obra des de l’exterior. Es senyalitzarà l’obra amb les senyals necessàries. 
S’hauran de senyalitzar degudament les zones de càrrega i descàrrega durant tot el temps 
d’implantació de l’obra així com la col·locació d’un contenidor metàl·lic de 5 m3 per a abocar runa de 
tota classe possible, degut a la diversitat de materials que composen la casa. Cal consultar l’estudi del 
pla de seguretat i salut on s’hi especifica aquest i altres extrems relacionats. 
 

’hauran demanat tots els permisos necessaris (d’obres, de gual, d’oS
grua, dels provisionals d’obra,...) 
 

 continuació es col·locaran les instA
de donar l’alta la companyia i la Direcció d’obra en donaran el vist-i-plau. 
 
.2.- ENDERROC 3

 
.2.1- Parets i enva3

 
ls murs i envans de maó ceràmic E

tot respectant i netejant els junts amb les parets de pedra per a no deixar rastre de morter ni maó. La 
runa es descarregarà a contenidor mitjançant mètodes manuals a través de la ruta especificada pel cos 
tècnic de l’obra. Tota peça que pugui ser reutilitzada durant el transcurs de l’obra s’aïllarà per a procedir 
al seu efecte. 
Els marcs o elements de fusta i el vidre implícits al murs i envans afectats es reciclaran aïllant aquests 
elements de la resta. 
 

s prendran les mesE
Salut. 
 
Un cop
les tasques als equips posteriors. 
 

.2.2- Paredats 3
 

s procediràE
Tota operació d’enderroc d’elements de pedra no contemplats al projecte s’haurà de consul
prèviament a la Direcció Facultativa. 
 

.2.3.- Cobertes 3
 

es coberteL
 

es cobertes asseguraran d’estanqL
siguin teles o teula. 
 

a funció fL
revestiment, protecció i evacuació de l’aigua assegurant estanqueïtat a l’aigua, a la neu i al vent, amb 
les característiques normatives d’aïllament acústic i tèrmic. 
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La solució constructiva de la coberta es defineix a partir dels següents punts: 

 
C

retà de 5 cm d’espessor, 35 kg/m3 
mm) amb paper kraft de base 

coberta inclinades a una o quatre aigües de teula àrab i teula plana d’encaix es 

an l’encadellat ceràmic i bigues de fusta que sostenen les teules en la totalitat de les 

 la part restant de l’antiga xarxa 

retat i 

.- Plaques de fibrociment 

 el desmuntatge de coberta de plaques de fibrociment del cobert del annexa (sud-oest), 

.3.- MOVIMENT DE TERRES 

eral de l’obra per adaptar-la a les condicions del projecte. 

n l’estat 

ada l’obra a la construcció d’una tanca de fusta, reutilitzant les bigues de 

riors 

ral de l’edifici es proposa mantenir els paredats actuals ja que compleixen les 

riors estaran formades per paraments de peces ceràmiques com maó perforat 

 

ealitzar la separació 

alaixos per al pas d’instal·lacions i els paraments que delimiten els armaris d’obra es realitzaran 
amb maó simple de 4 centímetres d’espessor, agafat amb morter mixt. 

 
 En general es resol la utilització de membranes continues en cobertes no  inferiors al 30%, tenint en 
compte en el disseny la pressió del vent. 

 Els faldons seran el més lliures possible de xemeneies i elements auxiliars que interceptin el pas de 
l’aigua. 

 Càlcul de les seccions dels aiguafons, canals i caçoletes de recollida d’aigua en funció de les 
pendents, de l’àrea de recollida, i de les intensitats de pluja. 

 Reforços de les impermeabilitzacions, en els encontres amb canalons o caçoletes i en general 
sempre que es trenqui la continuïtat del recobriment. 

 Coeficient de transmissió tèrmica segons normativa. 
 Eliminació de ponts tèrmics. 

mprats de l’agressió ambiental.  La protecció dels materials e

 oberta inclinada (materials i/o capes de l’interior a l’exterior): 
 
 Forjat resistent inclinat net -

- Projectat d’escuma de poliu
- Làmina impermeabilitzant tipus LBM (2x3.5 kg/m2 o EPDM 1.2
- Capa separadora de 150 g/m2 
- Morter amb 3 cm de gruix 

ova. - Teula àrab recuperada o n
 
3.2.3.1.- Teules  
 
Al subsistema de les 
procedirà a desmuntar les teules manualment i les que quedin malmeses s’abocaran a contenidor i les 
que es puguin reutilitzar s’acopiaran apart per procedir al seu efecte (ja sigui per reutilitzar a l’obra o per 
vendre-les). 
 
S’enderrocar
cobertes per mitjans manuals, acopian aquelles que puguin ser reutilitzades, per un altre cosa, previ a 
un estudi i tractament, i contemplant també el trasllat de runa a contenidor. Les que puguin ser 
utilitzades, es preveu fer una tanca perimetral a la parcel·la. 
 
S’inclou en aquest apartat la retirada i abocada de runa a contenidor de
de desguàs formada per un canaló, el qual ja no desenvolupa la seva funció per falta d’elements.  
 
Es prendran les mesures de seguretat i salut indicades al seu efecte al Projecte Bàsic de Segu
Salut. 
 
3.2.3.2
 
Es realitzarà
amb personal autoritzat per als treballs. Les plaques es carregaran i transportaran a abocador especial 
autoritzat. 
Cal tenir en compte que prèviament a l’enderroc de la coberta s’hauran hagut d’obtenir tots els 
permisos i llicències pertinents. 
 
 
 
 
 
 
 

3
 
Correspondrà a l’excavació gen
 

s procedirà a l’esbrossament de tota la zona afectada del terreny per tal de deixar-lo eE
adequat per començar a realitzar les posteriors excavacions si s’escauen. 
 

.4.- URBANITZACIÓ EXTERIOR 3
 

.4.1.- Tancament parcel·la 3
 

s procedirà un cop finalitzE
fusta, i afegint material nou, si fos precís, per delimitar la zona on es produeixen desnivells. 
 
.5.- RAM DE PALETA 3

 
.5.1.- Tancaments exte3

 
.5.1.1.- Obra nova o reforç 3

 
Com a tancament gene
necessitats requerides, tant de manera estructural, com aïllant tèrmic, acústic i higrotèrmic, d’acord 
amb les condicions de les Normatives que li són aplicables. De totes maneres es rejuntarà el paredat 
vertical, amb morter amb additius de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 l, i es buidarà i netejarà el material dels junts. (recordant que prèviament 
s’haurà repicat tot el morter que arrebossava la casa). 
A les façanes es pot observar que no presenta cap lesió greu, exceptuen una petita esquerda, la qual 
es desmuntarà la part  (veure fitxes dels processos patològics de l’estat actual per a més informació) i 
tota l’obra nova que es faci en aquesta façana estarà formada per maó tipus gero en la part interior i 
aplacat de pedra a l’exterior, per no trencar el disseny global de la casa. 
 El material d’unió dels diversos materials serà morter mixt M-80. Es tindrà especial cura en la trava de 
la cadena cantonera, per garantir la unió del gero i la pedra, amb encoratges col·locats a tota l’escaire 
amb una separació inferior a 60 cm. Per una completa unió entre els diversos elements que formaran 
l’estructura es realitzarà una biga de formigó armat a sobre totes les parets portants a planta coberta. 
 

.5.2.- Divisòries interiors 3
 

.5.2.1.- Obra nova 3
 

es noves divisòries inteL
tipus gero, maó doble buit, maó simple i totxana. S’utilitzarà maó tipus gero fonoabsorvent pres amb 
morter mixt M-80, en les divisòries entre diferents habitacions o entre estances de diferents usos, de 15 
centímetres d’espessor. Hi haurà un parament vertical fet amb gero, que tindrà funció estructural i es 
situarà a continuació del forat d’escalera en la planta primera, que farà de suport el nou forjat. 
 

es separacions de les estances d’una mateixa habitació, les de l’interior dels banys públics es faranL
amb paret de maó doble buit de 7 cm. d’espessor amb morter com a material d’unió.  
 
Degut al soroll i molèsties que podria ocasionar la sala de màquines, s’ha previst r
entre aquesta i les estances continues (biblioteca), amb una paret de 25 centímetres d’espessor 
formada per maó tipus gero fonoabsorvent, aïllament acústic de llana de roca doblat amb maó doble 
buit. 
 

ls cE
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Els maons seran homogenis en tota la seva massa. No presentaran fissures, esquerdes o buits, ni 
calitges ni fluorescències. Presentaran regularitat absoluta en les seves formes i dimensions i al tallar-
se no han d’aparèixer taques blanques. El so al picar-les amb un martell serà clar i metàl·lic. 
 
Els paraments de fàbrica de ceràmica s’han, si es possible, per fileres senceres. Les peces estaran 
ol·locades a trencajunts i les filades seran horitzontals. La paret, serà estable, plana i aploc mada. El 

s 40ºC o sense pluges. Si es 
iament i s’han de demolir les 

part de l’Arquitecte Tècnic o Arquitecte director. En tot cas, les regates es taparan amb 

zació d’una solera elevada de tauló ceràmic bisellat, col·locat amb morter 1:8, 
a 50 cm d'alçada. D’aquesta manera, la solera actuaria com a “terra 

a tèrmica que tenen actualment els paredats de la casa, no és necessària 
rmic en tot el perímetre de la construcció en contacte amb l’exterior. 

dran les característiques d’’A’, 

stirè. L’aïllament serà continu i ha de recobrir la totalitat de la 

.6.2.- Aïllament acústic 

eria de la zona del pati de llums serà amb cambra. A  més a més, i com a 
vertical que separa la sala de màquines es preveu de maó tipus gero amb 

àmines LBM o EPDM i les imprimacions de oxiasfalt dins de les cobertes. A 
üents sistemes: 

S
d’

iors seran resistents al desgast i al punxonament, estables a l’atac d’agents químics 
acompliran la seva funció decorativa. 

 
3

irà pavimentat amb els següents materials: 
Les zones comuns de nova construcció com és el menjador i la sa

 
 

.

s 

pliran la seva funció protectora i decorativa, seran resistents als 
 a què són sotmesos. 

gruix màxim dels junts horitzontals seran de 15 mm. 
 
Estarà travada en els acords amb altres parets, per filades alternes. L’espai entre l’última filada i el 
ostre s’ha d’haver reblert amb morter a les 24 hores.  s

Les peces tindran la humitat suficient per a no absorbir l’aigua del morter. 
 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5ºC i el
obrepassen aquests límits s’ha de revisar l’obra executada 48 h prèvs

parts afectades. 
 
Es prohibeix l’execució de regates horitzontals, excepte amb autorització expressa, per a cada una 

’elles per d
morter de ciment i sorra dosificada en proporció 1:2. 
Les parets no estructurals de tancament seran recolzades però no lligades a l’estructura i es remataran 
amb guix al sostre. 
 
Es contemplaran totes les ajudes de ram de paleta necessàries per a la correcta execució de l’obra. 
 
3.5.3.- Solera elevada 
 
S’ha optat per la realit
ecolzada sobre envanets de 30 r

tècnic” permetent el pas de les instal·lacions, així com deixa tota la planta baixa a un mateix nivell, 
sense barreres arquitectòniques. 
 
3.6.- AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 
 
3.61.- Aïllament tèrmic 
 
Degut a la gran inèrci
aportació d’aïllament tèl’

 
L’aïllament tèrmic assegurarà el confort tèrmic suficient per no haver de fer un ús excessiu de la 
nstal·lació de calefacció o aire condicionat, respectant el medi ambient. i
 
- Els vidres seran aïllants, amb cambra d’aire de tipus ‘climalit’ o similar 4/10/6, i en planta baixa, hi ha 
usteries dotades de vidre de seguretat amb cambra tèrmica i laminar. Tinf

‘E, i ‘V’ necessàries segons normativa. 
 
En els paraments verticals i/o inclinats es col·locaran poliestirens extruïts de 4 cm en plaques 

ncadellades o projectat de poliee
superfície a aïllar.  
 
Es tindrà cura de la supressió de possibles ponts tèrmics. 
 
 
 
 
 

3
 
Cal destacar que la vidri

revisió, el parament p
aïllament acústic i tèrmic de llana de roca, doblat amb maó doble buit.  
 
3.6.3.- Impermeabilització 
 
S’utilitzarà en l’edifici, les l
més, es trobaran els seg

 Els estucs tipus “monocapa” que s’usin asseguraran la impermeabilització. 
 S’estudien els materials de façana per assegurar un confort tèrmic que impedeixi a priori la formació 
d’humitats per condensació. 

i la Direcció Facultativa ho considera adient es podran col·locar altres làmines per impedir el pas 
humitats per capil·laritat. L’acabat dels paraments serà impermeable. 

 
3.7.- PAVIMENTS 
 
Els paviments inter

omèstics i d
Cal destacar les següents consideracions que defineixen les característiques dels materials a escollir: 

 Es valorarà la seva resistència al desgast i a la fiblada de trepitjades o mobles, el seu 
comportament amb l’aigua i la seva estabilitat a l’atac d’agents químics d’ús domèstic, així com per 
la seva funció decorativa. 

 La creació de junts de dilatació pel paviment. 
La resistència a l’acció de grasses i olis de les cuines.  

 Una absorció inferior al 10% en locals humits co  bany
 L’encontre entre diferents materials de paviment de for

m s o cuines. 
ma que rest

la porta en la zona de pas. 
i amagat pel canto de la fulla de 

.7.1.- Paviments interiors 
 
L’interior de la casa rural an

  la d’estar es pavimentaran amb 
ajola ceràmica apta, “Lima Gris” 

de 33x33. 
 Les zones de planta baixa com són la recepció i la biblioteca, mantindran el paviment actual de 
llosa natural de pedra. 

rajola “Siberia Marron” de 33x33 cm. La cuina també anirà sobre r

 Les habitacions es pavimentaran amb parquet de pi per donar calidesa al conjunt. 
 Els banys aniran amb paviment de gres antilliscant “Lima Gris”. 
 La sala de jocs es pavimentarà amb “Siberia Marron”. 

3 8.- REVESTIMENTS VERTICALS 
 
3.8.1.- Revestiments verticals interior
 
Els revestiments verticals interiors acom

gents agressius i al desgast per l’úsa
 
En general s’enguixaran tots els paraments verticals interiors que delimitin les habitacions. 
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3.8.1.1.- Paredat existent vist 

e des de l’interior dels diferents coberts (on es troba la sala d’estar i el 
vist, rejuntant amb morter amb additius de ciment blanc de ram de 

 
1)

e sílice i aigua a pressió controlat per màquina apropiada eliminant residus 
 una neteja total i desincrustat de la pedra d’alçada amb mitjans manuals i 

 
3.8

verticals nous que estiguin en contacte directe amb les habitacions, aniran revestits 
guixat a bona vista sobre parament vertical interior, amb guix YG blanc de primera 

a que estiguin en contacte directe amb alguna de les zones comuns aniran 
 calç de color terrós. 

 de les habitacions com els públics de planta baixa, aniran revestits verticalment 
ces “sèrie clàssica” Antique White de 20x20cm,  de la casa Ceranosa, en tota la 

 

a. Si cal es formaran junts de dilatació. 

s rejuntaran amb vorada especial o ciment blanc, en els punts de molta humitat es reforçaran amb 

ció dels locals humits restarà garantida, es col·locaran arestes especials 

at a bona vista els paraments verticals de la sala de màquines, amb morter de 

tland en la proporció d’una part de 

 des de l’exterior es prepararà per deixar vist, rejuntant, amb morter amb additius de 

guir: 

 
) 

igua a pressió controlat per màquina apropiada eliminant residus 

 

.9.- REVESTIMENTS HORITZONTALS INTERIORS 

a i decorativa d’acord amb les 

 la biblioteca, el menjador i la sala d’estar, tindran fals sostre amb troncs de poliureta imitan 
fusta natural noguera, ancorada al sostre . 

 
El paredat existent observabl
menjador) es prepararà per deixar 
paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Seguidament es buidarà i 
netejarà el material dels junts, així com les pedres que conformen els paraments.  
Passos a seguir: 
 

tota taca o eflorescència a paraments afectats amb raspall d’arrels,  Raspallat de 
crostes i residus, neteja 

eliminant taques, 
amb mitjans manuals. 

 
 Neteja de pedra amb ràfec de sorra de sílice i aigua a pressió a paraments de carreus de pedra tant 
exteriors com interiors consistent en: 

 Neteja del parament. 
 
2) Projecció de sorra d
d’obra, pols, etc, fins a
mecànics. 
 

 Tractament protector i hidrofugant de la pedra amb siloxans en emulsió aquosa o mineralitzador de 
base hidròfuga a paraments exteriors que prèvia impregnació superficial penetra al parament creant 
una capa repel·lent a l’aigua, pols i gelades, evitant la formació de bosses de gel que originen 
efectes destructius. No ha d’impedir la respiració dels materials porosos ni canvi de coloració, amb 
mitjans manuals. 

.1.2.- Enguixats 
 
Tots els paraments 
de guix. Serà un en
qualitat, acabat lliscat amb guix YF. Quedaran perfectament llisos i plans. Les arestes verticals aniran 
protegides amb cantoneres metàl·liques galvanitzades en tota l’alçada i tindrà “mata-raconeres” 
verticals rectes. 
S’usarà guix de tipus retardat, es composarà primerament una primera capa de guix RPG-8 per a les 
parets que es completarà amb un enlluït RPG-12 segons la Norma NTE-RPG. 
 
3.8.1.3.- Estucat a la calç 
 
Els paraments d’obra nov
evestits amb estucat a lar

 
3.8.1.4.- Enrajolats 
 
Els banys , tant els
amb enrajolat de pe
seva alçada. 
La cuina anirà revestida amb enrajolat de peces esmaltades blanques de la Casa Ceranosa, de 20x20. 
 
Els enrajolats de les parets tenen una funció protectora i decorativa, resistent als usos i ambients per
als quals se’ls escull. 
 
Sobre els paraments prèviament arrebossats, es col·locaran les peces ceràmiques amb ciment-cola 
especial estesa a la pint
 

E
sicaflex o material semblant. Si la Direcció Facultativa no indica el contrari es replantejaran des del 
centre dels paraments. 
 

n tot cas la impermeabilitzaE
en els cantons que resultin compatibles amb el material de revestiment. 
 

.8.1.5.- Arrebossat 3
 

s deixarà arrebossE
ciment 1:4, elaborat a l’obra, amb formigonera de 165 l, remolinat. 
 

l arrebossat es realitzarà amb sorra neta pesada i ciment PòrE
ciment Pòrtland amb dues parts de calç i deu de sorra, corresponent al morter tipus M-20b, de la 
Norma M.V. 201-1972. Altres arrebossats, de tipus no mixt, es consultaran a la Direcció d’Obra. 
 

.8.2.- Revestiments verticals exteriors 3
 

.8.2.1.- Paredat  3
 

l paredat existentE
ciment blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 
Seguidament es buidarà i netejarà el material dels junts, així com les pedres que conformen els 
paraments.  
 

assos a seP
 

 Raspallat de t ota taca o eflorescència a paraments afectats amb raspall d’arrels, eliminant taques, 
crostes i residus, neteja amb mitjans manuals. 

 
Neteja de pedra amb ràfec de sorra de sílice i ai gua a pressió a paraments de carreus de pedra tant 
exteriors com interiors consistent en: 

Neteja del parament. 1
 

) Projecció de sorra de sílice i a2
d’obra, pols, etc, fins a una neteja total i desincrustat de la pedra d’alçada amb mitjans manuals i 
mecànics. 
 

 ractamT ent protector i hidrofugant de la pedra amb siloxans en emulsió aquosa o mineralitzador de 
base hidròfuga a paraments exteriors que prèvia impregnació superficial penetra al parament creant 
una capa repel·lent a l’aigua, pols i gelades, evitant la formació de bosses de gel que originen 
efectes destructius. No ha d’impedir la respiració dels materials porosos ni canvi de coloració, amb 
mitjans manuals. 

 
3
 

ls revestiments dels sostres respondran a la seva funció protectorE
condicions contingudes en les Normes Tècniques, tant respecte a l’interior com a l’exterior. 
 

.9.1.- Fals sostre de fusta  3
 

a recepció,L
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Les habitacions també tindran fals sostre amb lamines de fusta de pi, per donar el conjunt més 
calidesa.  
 
3.9.2.- Enguixats 
 
La resta de les es

G blanc de prim
tances de la casa, es revestiran amb enguixat i lliscat reglejat o a bona vista amb guix 
era qualitat i lliscat amb guix YF. Quedaran perfectament llisos i plans amb arestes 

rà amb un enlluït RPG-13 per als sostres segons la Norma NTE-RPG. 

untats tots els elements que han d’anar en el parament com bastiments de portes, 
 instal·lacions o baixants abans de procedir a pintar. 

 prop de l’element a 

del 6%, s’ eixugarà per aireació natural. 

rnada de 
ball. 

-la en obra es donarà una capa de pintura antioxidant, i 

raran les imprimacions d’oli, 

làstic, amb una capa prèvia d’imprimació i 

Y
horitzontals rectes. 
 
S’utilitzarà guix de tipus retardat, es composarà primerament una primera capa de guix RPG-9 per als 
ostres que es completas

 
El disseny o l’elecció dels materials responen als mateixos requeriments que s’han indicat per a parets. 
 
3.10.- PINTURES 
 
Estaran rebuts i m
inestres, canalitzacions,f

 
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui superior a 28ºC ni inferior a 6ºC. Les radiacions 
olars no incidiran directament sobre el plànol d’aplicació. Es comprovarà que as

pintar no hi ha un focus de pels o de partícules en suspensió. 
 
La superfície d’aplicació estarà neta, anivellada i llisa. 
 
La superfície del suport no tindrà una humitat superior 
 
En temps plujós es suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. Al finalitzar la jo
reball es taparan i protegiran perfectament els envasos i es netejaran i repassaran el útils de tret

 
Les parets i sostres interiors es pintaran amb pintures plàstiques de primera qualitat. En zones humides 

s podran usar a l’esmalt o d’altres. En general es farà una mà de fons i dues d’acabat. e
 
Després de l’aplicació de les pintures s’evitarà que en les zones properes als paraments revestits es 

rodueixin feines o treballs que puguin provocar pols o partícules en suspensió. p
 
Es deixarà que transcorri el temps d’assecat indicat pel fabricant no utilitzant procediments artificials. 
 
3.10.1.- Tractament per a ferramenta metàl·lica 
 
Tota la ferramenta metàl·lica abans de col·locar

n cap cas l’element entrarà en contacte amb guix. e
S’acabaran els que hagin de quedar vistos amb dues capes d’esmalt mat. 
L’emprimació estarà formada per un vehicle adient i pigment o barreja de pigments anticorrosius com el 
mini de plom o el cromat de zinc. Segons el vehicle utilitzat es conside
grassa o sintètica. En general la imprimació suportarà l’acció dels agents atmosfèrics essent apta per 
rebre sobre ell una capa posterior d’acabat aplicada no més tard de 30 dies en climes marins o 
agressius i de 90 dies en climes normals. 
 
3.10.2.- Pintura plàstica sobre arrebossat o enguixat interior 
  

On s’hagi enguixat o arrebossat, es pintaran les parets al p
ues d’acabat. d

La imprimació segelladora serà a base de dispersions o emulsions no pigmentades en aigua o en 
dissolvents de resines sintètiques com acetat de polivinil, acrílica o a base de dispersions  aigualides 
pigmentades de resines o dissolucions de resines sintètiques. 
El producte d’imprimació haurà de deixar el suport preparat de forma que permeti l’adherència dels 
acabats posteriors. 
 
3.11.- FUSTERIA 
 
3.11.1.- Fusteria exterior 
 
Els bastiments han d’estar ben aplomats, sense deformacions dels angles i al pla previst. No ha de 
gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Aquests han d’estar travats a l’obra amb ancoratges 
galvanitzats. 
 
D’acord amb l’envidriat que portin, les finestres han de complir amb els valors normatius d’aïllament 
tèrmic, acústic, de permeabilitat a l’aire, estanqueïtat a l’aigua i resistència al vent: 
 

 Atenuació acústica igual o major de 10dBA. 
 Coeficient de transmissió tèrmica igual o menor de 5 Kcal/hm2. 
 Permeabilitat de l’aire menor de 50 m3/hAm2. 

 
En general es preveu vidre aïllant de dues llunes polides i incolores tipus ‘climalit’ de 4 i 6 mm amb una 
cambra d’aire de 10 mm en obertures exteriors. Les fusteries de les zones comunes seran amb vidre 
de seguretat amb cambra tèrmica i laminar interior. Algunes de les fusteries, tindran vidre translúcid per 
tal de no ser vistos des de l’exterior. Com son les habitacions de planta baixa. Tota la fusteria exterior 
de l’edifici serà de fusta de roure per envernissar, col·locat sobre bastiment de base, disseny i mides 
segons plànol de fusteria exterior. 
 
3.11.2.- Fusteria interior 
 
La fusteria interior serà de fusta de roure per envernissar, amb mides, ubicacions, i sentit d’obertura, tot 
segons plànol de fusteries interiors. Els marcs de fusta per emmarcar aniran ancorats en parets. 
 
Fulles de portes interiors de gruix igual o superior a 35 mm. 
 
3.12.- VIDRIERIA 
 
Els vidres queden definits per les condicions de disseny de les fusteries. Tal i com s’ha citat en el punt 
anterior en general es preveu vidre aïllant de dues llunes polides i incolores tipus ‘climalit’ de 4 i 6 mm 
amb una cambra d’aire de 10 mm en obertures exteriors. Les fusteries de les zones comunes (les que 
donen el pati interior) seran amb vidre de seguretat amb cambra tèrmica i laminar interior. Algunes de 
les fusteries, tindran vidre translúcid per tal de no ser vistos des de l’exterior. 
 
Les solucions constructives dels elements que composen la vidrieria resolen la resistència a l’acció del 
vent, els sistemes de muntatge i substitució sense risc, així com la capacitat de resistir vibracions i 
dilatacions . 
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3.13.- CUINA 
 
La cuina anirà disposada amb mobles inferiors i superiors, seran acabats amb fusta natural a escollir 
per la Direcció Facultativa. 
 
Els taulells de la cuina seran de conglomerat de marbre, de 70cm de fondària, tipus Silestone o 
equivalent, model Blanc Norte, amb el cantell. 
Aigüera d'acer inoxidable amb dues piques en la cuina , inclòs aixeta amb segell aenor i sistema 
d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98. 
 
Es deixaran previstes aixetes senzilles murals, cromades, amb segell aenor, muntades superficialment, 
amb sortida roscada de 3/4', per a rentavaixelles. 
 
3.14.- BANYS 
 
La majoria dels banys seran complerts i aniran equipats amb: 
- Banyera model Miami de la casa Roca, de 1700x850 mm, de color blanc, col·locada sobre envanet de 
totxana i llit de perlita i connectada a la xarxa de posta a terra, amb aixeta mescladora cromada amb 
segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98 o 
- dutxa realitzada "in situ", de 0.55 a 1.95 m2, amb làmina impermeable de butil, acabada amb 
paviment de gres extruït antilliscant de la casa Gres. Amb aixeta mescladora cromada amb segell 
aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98. 
- Inodor de porcellana vitrificada, de la casa Roca, model Happening o similar, de color blanc, amb 
seient, tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació amb tub flexible amb clau de tall 
cromada i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, col·locat sobre el paviment. 
- Bidet de porcellana vitrificada, de la casa Roca model Happening, de color blanc, amb aixeta 
mescladora cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, alimentació 
amb tubs flexibles amb claus de tall cromades, col·locat sobre el paviment. 
- Rentamans encastat de porcellana vitrificada, de la casa Roca model Mohave, de color blanc, amb 
aixeta mescladora cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PLEC DE CONDICIONS 
 
Plec de clàusules administratives 
 
Disposicions generals 
 
Naturalesa i objecte del plec general 
 
Article 1. El present plec general de condicions té caràcter supletori del plec de condicions particulars 
del projecte. Ambdós, com part del projecte arquitectònic, tenen per finalitat regular l'execució de les 
obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles, precisant les intervencions que corresponen, 
segons el contracte i conformement a la legislació aplicable, al promotor o amo de l'obra, al contractista 
o constructor de la mateixa, els seus tècnics i encarregats, a l'arquitecte i a l'aparellador o arquitecte 
tècnic 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. 
 
Documentació del contracte d'obra 
 
Article 2. 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: 
1º Les condicions fixades en el propi document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si existís. 
2º El plec de condicions particulars. 
3º El present plec general de condicions. 
4º La resta de la documentació de projecte (memòria, plans, amidaments i pressupost). 
En les obres que ho requereixin, també formaran part l'estudi de seguretat i salut i el projecte de control 
de qualitat de l'edificació. Haurà d'incloure les condicions i delimitació dels camps d'actuació de 
laboratoris i entitats de control de qualitat, si l'obra ho requerís. 
Les ordres i instruccions de la direcció facultativa de l'obres s'incorporen al projecte com interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota 
preval sobre la mesura a escala. 
 
Disposicions facultatives 
 
Delimitació general de funcions tècniques 
 
DELIMITACIÓ DE FUNCIONS DELS AGENTS INTERVINENTS 
Article 3. Àmbit d'aplicació de la Llei d'Ordenació de l'Edificació La Llei d'Ordenació de l'Edificació (L 
OE) és d'aplicació al procés de l'edificació, entenent per tal l'acció i el resultat de construir un edifici de 
caràcter permanent, públic o privat, l'ús principal del qual estigui comprès en els següents grups: 
a) Administratiu, sanitari, religiós, residencial en totes les seves formes, docent i cultural. 
b) Aeronàutic; agropecuari; de l'energia; de la hidràulica; miner; de telecomunicacions (referit 
a l'enginyeria de les telecomunicacions); del transport terrestre, marítim, fluvial i aeri; forestal; industrial; 
naval; de l'enginyeria de sanejament i higiene, i accessori a les obres d'enginyeria i la seva explotació. 
c) Totes les altres edificacions els usos de les quals no estiguin expressament relacionats en els  grups 
anteriors. Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d'edificis per als usos indicats en 
el grup a) la titulació acadèmica i professional habilitant serà la d'arquitecte. Quan el projecte a realitzar 
tingui per objecte la construcció d'edificis per als usos indicats en el grup b) la titulació acadèmica i 
professional habilitant, amb caràcter general, serà la d'enginyer,enginyer tècnic o arquitecte i vindrà 
determinada per les disposicions legals vigents per a cada professió, d'acord amb les seves respectives 
especialitats i competències específiques. 
Quan el projecte a realitzar tingui per objecte la construcció d'edificis per als usos indicats en el grup c) 
la titulació acadèmica i professional habilitant serà la d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer 
tècnic i vindrà determinada per les disposicions legals vigents per a cada professió, d'acord amb les 
seves especialitats i competències específiques. 
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EL PROMOTOR 
Serà promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament 
decideixi, impulsi, programi o financi, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per 
a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. Són obligacions del 
promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
b) Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com 
autoritzar al director d'obra les posteriors modificacions del mateix. 
c) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com subscriure 
l'acta de recepció de l'obra. 
d) Designar al coordinador de seguretat i salut per al projecte i l'execució de l'obra. 
e) Subscriure les assegurances previstes en la LOE. 
f) Lliurar a l’adquirent, si escau, la documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible 
per les administracions competents. 
 
EL PROJECTISTA 
Article 4. Són obligacions del projectista: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d'arquitecte, arquitecte tècnic o 
enginyer tècnic, segons correspongui, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. 
En cas de persones jurídiques, designar al tècnic redactor del projecte que tingui la titulació 
professional habilitant. 
b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i 
lliurar-lo, amb els visats que si escau fossin preceptius. 
c) Acordar, si escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Article 5. 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'arribar a la qualitat exigida en el projecte. 
b) Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les condicions exigibles 
per a actuar com constructor. 
c) Designar al 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 es precisin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjos 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 dintre  els límits 
establerts en el contracte. 
i) Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra. 
j) Ordenar i dirigir l'execució material conformement al projecte, a les normes tècniques i a les regles de 
la bona construcció. A aquest efecte, ostenta la prefectura 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 o per prescripció de l'aparellador o 
arquitecte tècnic, els subministraments o prefabricats que no contin 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, aquests si els hagués, i donar l'assabentat a les anotacions que en ells es practiquin. 

m) Facilitar a l'aparellador o arquitecte tècnic amb antelació suficient, els materials precisos 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 
previstes en l'article 19 de la LOE. 
 
EL DIRECTOR D'OBRA 
Article 6. Correspon al 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 l'exercici de la 
professió. En cas de persones jurídiques, designar al tècnic director d'obra que tingui la titulació 
professional habilitant. 
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, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi 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 vengen exigides per la marxa de l'obra sempre que les mateixes s'adaptin a les 
disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 
f) Coordinar, al costat de l'aparellador o arquitecte 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'aparellador o arquitecte 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 escau, concorrin a l'adreça amb funció pròpia 
en aspectes de la seva especialitat. 
i) Donar conformitat a les certificacions parcials d'obra i la liquidació final. 
j) Subscriure l'acta de replanteig 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 al 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 
a 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 
d'aplicació. Aquesta documentació constituirà el llibre de l'edifici i serà lliurada als usuaris finals de 
l'edifici. 
 
EL DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
Articulo 7. Correspon a l'aparellador o arquitecte tècnic l'adreça 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’edifica’t. 
Sent les seves funcions específiques: 
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a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les condicions exigibles 
per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar al tècnic director de l'execució 
de l'obra que tingui la titulació professional habilitant. 
b) Redactar el document d'estudi i anàlisi del projecte per a 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 l'aplicació del mateix. 
e) Redactar, quan se li requereixi, el projecte de control de qualitat de l'edificació, desenvolupant 
l'especificat en el projecte d'execució. 
f) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en unió de l'arquitecte 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 a assegurar la qualitat 
constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats informarà 
puntualment al constructor, impartint-li, si escau, les ordres oportunes; de no resoldre's la contingència 
adoptarà les mesures que correspongui, adonant a l'arquitecte. 
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 replantejos, 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 replanteig 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. 
 
EL 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 a garantir que els contractistes i, si 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. 
 
LES ENTITATS I ELS LABORATORIS DE CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ 
Article 8. Les entitats de control de qualitat de l'edificació presten assistència tècnica en la verificació de 
la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el 
projecte i la normativa aplicable. Els laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació 
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. 

b) Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 
adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada 
per les comunitats autònomes amb competència en la matèria. 
 
De les obligacions i drets generals del constructor o contractista 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 9. Abans de donar començament a 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. 
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Article10. El constructor, a la vista del projecte d'execució contenint, si escau, l'estudi de seguretat i 
salut, presentarà el pla de seguretat i salut de l'obra a l'aprovació de l'aparellador o arquitecte tècnic de 
la direcció facultativa. 
 
PROJECTE DE CONTROL DE QUALITAT 
Article 11. El constructor tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si per a l'obra fos 
necessari, en el qual s'especificaran les característiques i requisits que haurien 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'arquitecte o aparellador de la direcció facultativa. 
 
OFICINA EN L'OBRA 
Article 12. El constructor habilitarà en l'obra una oficina en la qual existirà una taula o tauler adequat, en 
el qual puguin estendre's i consultar els plànols. En aquesta oficina tindrà sempre el contractista a la 
disposició de la direcció facultativa: 
- El projecte d'execució complet, inclosos els complements que si escau redacti l'arquitecte. 
- La llicència d'obres. 
- El llibre d'ordres i assistències. 
- El pla de seguretat i salut i el seu llibre d'incidències, si hi ha per a l'obra. 
- El projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si hi ha per a l'obra. 
- El reglament i ordenança de seguretat i salut en el treball. 
- La documentació de les assegurances subscrites pel constructor. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA. CAP D'OBRA 
Article 13. El constructor ve obligat a comunicar a la propietat la persona designada com delegat seu en 
l'obra, que tindrà el caràcter de cap d'obra de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per a 
representar-li i adoptar en tot moment quantes decisions competeixin a la contracta. 
Seran les seves funcions les del constructor segons s'especifica en l'article 5 . 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el plec de condicions particulars 
d'índole facultativa, el delegat del contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos. 
El plec de condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el constructor 
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromès. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs, facultarà a l'arquitecte per a ordenar la paralització de les obres 
sense dret a reclamació alguna, fins que es resolgui la deficiència. 
 
PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
Article 14. El cap d'obra, per si o per mitjà dels seus tècnics, o encarregats estarà present durant la 
jornada legal de treball i acompanyarà a l'arquitecte o a l'aparellador o arquitecte 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-los les dades precises per a la comprovació de amidaments i 
liquidacions. 
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TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 15. És obligació de la contracta l'executar quan sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, tot i que no es trobi expressament determinat en els documents de projecte, 
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'arquitecte dintre dels 
límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En defecte d'especificació en el plec de condicions 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%. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 16. El constructor podrà requerir de l'arquitecte o de l'aparellador o arquitecte tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta 
interpretació i execució del projectat. 
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 retornar els originals o les còpies subscrivint amb la 
seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi tant 
de l'aparellador o arquitecte tècnic com de l'arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests crea oportú fer el 
constructor, haurà de dirigir-la, dintre precisament del termini de 3 dies, a qui l'hagués dictat, el qual 
donarà al constructor el corresponent rebut, si aquest ho sol·licités. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Article 17. Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de 
la direcció facultativa, només podrà presentar-les, a través de l'arquitecte, davant la propietat, si són 
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. 
Contra disposicions d'ordre tècnic de l'arquitecte o de l'aparellador o arquitecte tècnic, no s'admetrà 
reclamació alguna, podent el contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant 
exposició raonada dirigida a l'arquitecte, el qual podrà limitar la seva contestació al justificant de 
recepció, que en tot cas serà obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
Article 18. El constructor no podrà recusar als arquitectes, aparelladors o personal encarregat per 
aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan es crea perjudicat per la labor d'aquests procedirà d'acord amb l'estipulat en l'article precedent, 
però sense que per aquesta causa puguin interrompre's ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
Article 19. L'arquitecte, en supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència 
o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al contractista 
perquè a part de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
SUBCONTRATAS 
Article 20. El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
amb subjecció si escau, a l'estipulat en el plec de condicions particulars i sense perjudici de les seves 
obligacions com contractista general de l'obra. 
Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de l'edificació 
 
DANYS MATERIALS 
Article 21. 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 en l'edifici dintre dels terminis indicats, 
contats des de la data de recepció de l'obra, sense reserves o des de la subsanació d'aquestes: 

a) Durant 10 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afectin a 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 a 
elements de terminació o acabat de les obres dintre del termini de 1 any. 
 
RESPONSABILITAT CIVIL 
Article 22. 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’ha respondre. 
No obstant això, quan pogués individualitzar-se la causa dels danys materials o quedés degudament 
provada la concurrència de culpes sense que pogués precisar-se 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 intervinents 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 en la LOE s'estendrà a les persones físiques o jurídiques 
que, a tenor del 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. 
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-se de la seva insuficiència, incorrecció o 
inexactitud, sense 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 d’all 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 que 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 l'adreça 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-li enfront del projectista. Quan l'adreça 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. 
Les responsabilitats que es refereix aquest article s'entenen sense perjudici de les quals  arriben a al 
venedor dels edificis o parts edificades enfront del comprador conforme al contracte de compravenda 
subscrit entre ells, als articles 1.484 i següents del Codi Civil i altra legislació aplicable a la 
compravenda. 
Prescripcions generals relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars 
 
CAMINS I ACCESSOS 
Article 23. El constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra, el tancament o clos d'aquesta 
i el seu manteniment durant l'execució de l'obra. L'aparellador o arquitecte tècnic podrà exigir la seva 
modificació o millora. 
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REPLANTEIG 
Article 24. El constructor iniciarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el terreny, assenyalant 
les referències principals que mantindrà com base d'ulteriors replantejos parcials. 
Aquests treballs es considerarà a càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. 
El constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'aparellador o arquitecte tècnic i una vegada això 
hagi donat la seva conformitat prepararà un acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovada 
per l'arquitecte, sent responsabilitat del constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
INICI DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 25. El constructor donarà començament a les obres en el termini marcat en el plec de condicions 
particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dintre dels períodes parcials en aquell 
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a 
efecte dintre del termini exigit en el contracte. 
Obligatòriament i per escrit, deurà el contractista adonar a l'arquitecte i a l'aparellador o arquitecte 
tècnic del començament dels treballs almenys amb 3 dies d'antelació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
Article 26. En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte 
aquells casos que, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient la seva variació la direcció 
facultativa. 
 
FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 
Article 27. D'acord amb el que requereixi la direcció facultativa, el contractista general haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats a tots els altres 
contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que 
hagi lloc entre contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. En cas de litigi, ambdós contractistes estaran al que resolgui la direcció facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTAS O DE FORÇA MAJOR 
Articulo 28. Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no 
s'interrompran els treballs, continuant segons les instruccions donades per l'arquitecte en tant es 
formula o es tramita el projecte reformat. 
El constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant l'adreça de les 
obres disposi per a fitacions, apuntalaments, enderrocaments, recalces o qualsevol altra obra de 
caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, el import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es convingui. 
 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Articulo 29. Si per causa de força major o independent de la voluntat del constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis 
prefixats, se li atorgarà una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe 
favorable de l'arquitecte. Per a això, el constructor exposarà, en escrit dirigit a l'arquitecte, la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa  sol·licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
Articulo 30. El contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com causa la manca de plànols o ordres de la direcció facultativa, a excepció del cas que 
havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Articulo 31. Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al projecte, a les modificacions del 
mateix que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva 
responsabilitat i per escrit lliurin l'arquitecte o l'aparellador o arquitecte tècnic al constructor, dintre de 
les limitacions pressupostàries i de conformitat amb l'especificat en l'article 15. 

 
DOCUMENTACIÓ D'OBRES OCULTES 
Article 32. 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 
en triple versió, lliurant-se: un, a l'arquitecte; un altre, a l'aparellador; i, el tercer, al contractista, signats 
tots ells pels tres. Dites planes, que haurien d'anar suficientment fitats, es consideraran documents 
indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
Article 33. El constructor ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les 
condicions generals i particulars d'índole tècnica del plec de condicions 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 dolenta execució o 
per la deficient qualitat dels materials empleats o aparells col·locats, sense que li exoneri de 
responsabilitat el control que competeix a l'aparellador o arquitecte 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'aparellador o arquitecte tècnic adverteixi vicis 
o defectes en els treballs executats, o que els materials empleats 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 demolides 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 la demolició i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'arquitecte 
de l'obra, qui resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
Article 34. Si l'aparellador o arquitecte tècnic tingués fundades raons per a 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 crea necessaris per a reconèixer els treballs 
que suposi defectuosos, adonant de la circumstància a l'arquitecte. 
Les despeses que s'ocasionin seran de compte del constructor, sempre que els vicis existeixin 
realment, en cas contrari seran a càrrec de la propietat. 
 
MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
Article 35. El constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts 
que li sembli convenient, excepte en els casos que el plec particular de condicions tècniques preceptuï 
una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva ocupació o apilament, el constructor haurà de presentar 
a l'aparellador o arquitecte tècnic una llista completa dels materials i aparells que vagi a utilitzar en la 
qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun 
d'ells. 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
Article 36. A petició de l'arquitecte, el constructor li presentarà les mostres dels materials sempre amb 
l'antelació prevista en el calendari de l'obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
Article 37. El constructor, a la seva costa, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el 
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc., que no siguin 
utilitzables en l'obra. 
Es retiraran d'aquesta o es duran a l'abocador, quan així estigués establert en el plec de condicions 
particulars vigent en l'obra. Si no s'hagués preceptuant gens sobre el particular, es retiraran d’allà quan 
així ho ordeni l'aparellador o arquitecte tècnic, però acordant prèviament amb el constructor la seva 
justa taxació, tenint en compte el valor de dites materials i les despeses del seu transport. 
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MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Articulo 38. Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no anessin de la qualitat prescrita 
en aquest plec, o no tinguessin la preparació en ell exigida o, en fi, quan la falta de prescripcions 
formals d'aquell, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'arquitecte a 
instàncies de l'aparellador o arquitecte tècnic, donarà ordre al constructor de substituir-los per uns 
altres que satisfacin les condicions o omplin l'objecte que es destinin. 
Si als 15 dies de rebre el constructor ordre que retiri els materials que no estiguin en condicions, no ha 
estat complerta, podrà fer-lo la propietat carregant les despeses a la contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables segons el 
parer de l'arquitecte, es rebran però amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el 
constructor prefereixi substituir-los per uns altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS 
Article 39. Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que 
intervinguin en l'execució de les obres, seran de 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. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
Article 40. És obligació del constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant d'enderrocs 
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. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
Articulo 41. En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i per als 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.  
 
De les recepcions d'edificis i obres annexes. 
 
ACTA DE RECEPCIÓ 
Article 42. La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada conclosa aquesta, fa 
lliurament 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 haurà de consignar-se en un 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 que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada resolts 
els mateixos, es farà constar en un acta a part, subscrita pels signants de la recepció. 
e) Les garanties que, si escau, s'exigeixin al constructor per a assegurar les seves responsabilitats. 
f) S'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra (arquitecte) i el director de l'execució de 
l'obra (aparellador) 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 haurà de ser motivat per escrit en l'acta, 
en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar la recepció. 
Excepte pacte exprés en contrari, la recepció de l'obra tindrà lloc dintre dels 30 dies següents a la data 
de la seva terminació, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contarà 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 hagués posat de manifest reserves o 
rebuig motivat per escrit. 

RECEPCIÓ PROVISIONAL 
Article 43. Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la propietat, del constructor, de l'arquitecte i de 
l'aparellador o arquitecte tècnic. Es convocarà també als restants tècnics que, si escau, haguessin 
intervingut en l'adreça amb funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb punts exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les 
obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els tècnics de la direcció facultativa 
estendran el corresponent certificat de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donaran al 
constructor les oportunes instruccions per a remeiar els defectes observats, fixant un termini per a 
resoldre'ls, expirat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional 
de l'obra. Si el constructor no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL 
Articulo 44. L'arquitecte, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin 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: 
a) DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT D'OBRA Aquesta documentació segons el CTE es compon de: 
- Llibre d'ordres i assistències, d'acord amb el previst en el Decret 461/1971, de 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 escau, d'altres autoritzacions administratives. 
La documentació de seguiment serà dipositada pel director de l'obra en el seu col·legi d'arquitectes. 
b) DOCUMENTACIÓ DE CONTROL D'OBRA 
El seu contingut, la recopilació del qual és responsabilitat del director d'execució d'obra, es compon de: 
- Documentació de control, que ha de correspondre a l'establert en 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. 
- Si escau, 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, de 11 de març, on el director de l'execució 
de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les obres i controlat quantitativa i qualitativament 
la construcció i la qualitat de l’edifica’t d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que ho 
desenvolupa i les normes de bona construcció. 
El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva adreça, de conformitat 
amb el projecte objecte de la llicència i la documentació tècnica que ho complementa, trobant-se 
amatent per a la seva adequada utilització conformement a les instruccions d'ús i manteniment. 
 
AL certificat final d'obra se li uniran com annexos els següents documents: 
- 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. 
 
MESURAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
Articulo 45. Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'aparellador o 
arquitecte tècnic al seu amidament definitiu, amb precisa assistència del constructor o del seu 
representant. S'estendrà l'oportuna certificació en triple versió que, aprovada per l'arquitecte amb la 

96



Projecte de rehabilitació d’una casa unifamiliar aïllada i canvi d’ús a casa rural situada a Montoliu de la Segarra 
Neus Tamboleo i Brasó                  Canvi d’Ús 
 

 

seva signatura, servirà per a l'abonament per la propietat del saldo resultant excepte la quantitat 
retinguda en concepte de fiança (segons l'estipulat en l'article 6 de la LOE). 
 
TERMINI DE GARANTIA 
Article 46. El termini de garantia haurà d'estipular-se en el plec de condicions particulars i en qualsevol 
cas mai haurà de ser inferior a 9 mesos (1 any en contractes amb les administracions públiques). 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
Article 47. Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, correran a càrrec del contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la guarderia, neteja i reparacions 
causades per l'ús correran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les 
instal·lacions, seran a càrrec de la contracta. 
 
RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Articulo 48. La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessarà l'obligació 
del constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels 
edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin arribar-li a per vicis de la 
construcció. 
 
PRORROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
Articulo 49. Si a la conducta al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés 
aquesta en les condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i l'arquitecte director marcarà 
al constructor els terminis i formes que haurien de realitzar-se les obres necessàries i, de no efectuar-
se dintre d'aquells, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DELS QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA 
Article 50. En el cas de resolució del contracte, el contractista vindrà obligat a retirar, en el termini que 
es fixi en el plec de condicions particulars, la maquinària, mitjans auxiliars,  instal·lacions, etc., a 
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per 
altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en aquest 
plec de condicions. Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons el que es 
disposa en aquest plec. 
Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer de l'arquitecte director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
Disposicions econòmiques 
 
Principi general 
 
Article 51. Tots els quals intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats reportades per la seva correcta actuació, conformement a les condicions contractualment 
establertes. La propietat, el contractista i, si escau, els tècnics poden erigir-se recíprocament les 
garanties adequades al compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Fiances 
 
Article 52. El contractista prestarà fiança conformement a 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. El percentatge d'aplicació per al dipòsit o la retenció es fixarà en el plec de condicions 
particulars. 
 

FIANÇA EN SUBHASTA PÚBLICA 
Articulo 53. En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre 
part en ella s'especificarà en l'anunci de la mateixa i la seva quantia serà d'ordinari, i excepte 
estipulació distinta en el plec de condicions particulars vigent en l'obra, d'un 4% com a mínim, del total 
del pressupost de contracta. 
El contractista a qui s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per a la mateixa, haurà de dipositar 
en el punt i termini fixats en l'anunci de la subhasta, o el qual es determini en el plec de condicions 
particulars del projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en defecte d'això, el seu import serà el 
10% de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i excepte condició expressa establerta en el plec de 
condicions particulars, no excedirà de 30 dies naturals a partir de la data que se li comuniqui 
l'adjudicació, i dintre d'ell haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la 
constitució de la fiança que es refereix el mateix paràgraf. 
La falta de compliment d'aquest requisit donarà lloc que es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari 
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per a prendre part en la subhasta. 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS A CÀRREC DE LA FIANÇA 
Articulo 54. Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en 
les condicions contractades, l'arquitecte director, en nom i representació del propietari, els ordenarà 
executar a un tercer, o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la 
fiança dipositada, sense perjudici de les accions que tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la 
fiança no bastés per a cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no anessin 
de rebut. 
 
DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
Article 55. La fiança retinguda serà retornada al contractista en un termini que no excedirà de 30 dies 
una vegada signada l'acta de recepció definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el contractista li 
acrediti la liquidació i liquidació dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, 
subministraments, subcontractes… 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS D'EFECTUAR-SE RECEPCIONS PARCIALS 
Article 56. Si la propietat, amb la conformitat de l'arquitecte director, accedís a fer recepcions parcials, 
tindrà dret el contractista que se li retorni la part proporcional de la fiança. 
 
Dels preus 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
Article 57. 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 que es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
- 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 
anteriorment citats. 
 
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, segurs, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit 
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exclusivament a l'obra i els imprevists. Tots aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels 
costos directes. 
 
c) DESPESES GENERALS 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en 
els contractes d'obres de l'administració pública aquest percentatge s’estableix entre un 13% i un 17%). 
 
d) BENEFICI INDUSTRIAL 
El benefici industrial del contractista s'estableix en el 6% sobre la suma de les anteriors partides en 
obres per a l'administració. 
 
e) PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL 
Es denominarà preu d'execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a 
excepció del benefici industrial. 
 
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. 
 
PREUS DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA 
Article 58. En el cas que els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es contractessin a 
risc i ventura, s'entén per preu de contracta el qual importa el cost total de la unitat d'obra, és a dir, el 
preu d'execució material, més el % sobre aquest últim preu en concepte de benefici industrial del 
contractista. El benefici s'estima normalment en el 6%, tret que en les condicions particulars s'estableixi 
altre distint. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
Article 59. Es produiran preus contradictoris només quan la propietat per mitjà de l'arquitecte decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna 
circumstància imprevista. 
El contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Mancant acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'arquitecte i el contractista 
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el plec de condicions 
particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dintre del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat. Els 
contradictoris que hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
RECLAMACIÓ D'AUGMENT DE PREUS 
Article 60. Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en 
el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres. 
 
FORMES TRADICIONALS D'AMIDAR O D'APLICAR ELS PREUS 
Article 61. En cap cas podrà al·legar el contractista els usos i costums del país respecte de l'aplicació 
dels preus o de la forma d'amidar les unitats d'obres executades, s'estarà al previst en primer lloc, al 
plec general de condicions tècniques i en segon lloc, al plec de condicions particulars tècniques. 
 
REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
Article 62. Contractant les obres a risc i ventura, no s'admetrà la revisió dels preus mentre que 
l'increment no abast, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el calendari, un 
muntant superior al 3% de l'import total del pressupost de contracte. 
Cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent revisió 
d'acord amb la fórmula establerta en el plec de condicions particulars, percebent el contractista la 

diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3%. No haurà revisió de preus de les 
unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de l'oferta. 
 
APILAMENT DE MATERIALS 
Article 63. El contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que la 
propietat ordeni per escrit. 
Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; del seu 
guarda i conservació serà responsable el contractista. 
 
Obres per administració 
 
ADMINISTRACIÓ 
Article 64. 
Es denominen obres per administració aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la seva 
realització les duu directament el propietari, bé per si o per un representant seu o bé per mediació d'un 
constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa 
b) Obres per administració delegada o indirecta 
 
a) OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
Article 65. es denominen obres per administració directa aquelles en les quals el propietari per si o per 
mediació d'un representant seu, que pot ser el propi arquitecte director, expressament autoritzat a 
aquests efectes, dugui directament les gestions precises per a l'execució de l'obra, adquirint els 
materials, contractant el seu transport a l'obra i, en suma intervenint directament en totes les 
operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes 
obres el constructor, si ho hagués, o l'encarregat de la seva realització, és un nero depenent del 
propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és qui reuneix en si, per tant, 
la doble personalitat de propietari i contractista. 
 
b) OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
Article 66. S'entén per obra per administració delegada o indirecta la qual convenen un propietari i un 
constructor perquè aquest, per compte d'aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
es precisin i es convinguin. 
 
Són per tant, característiques peculiars de les obres per administració delegada o indirecta les 
següents: 
1) Per part del propietari, l'obligació d'abonar directament, o per mediació del constructor, totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el propietari la facultat de 
poder ordenar, bé per si o per mitjà de l'arquitecte director en la seva representació, l'ordre i la marxa 
dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d’emparar-se i, en suma, tots els 
elements que crea precís per a regular la realització dels treballs convinguts. 
2) Per part del constructor, l'obligació de dur la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars precisos i, en suma, tot el que, en harmonia amb la 
seva comesa, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del propietari un % prefixat 
sobre l'import total de les despeses efectuades i abonats pel constructor. 
 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Article 67. Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran 
les normes que a tals fins s'estableixin en les condicions particulars d'índole econòmica vigents en 
l'obra; mancant elles, els comptes d'administració les presentarà el constructor al propietari, en relació 
valorada a la qual haurà d'acompanyar i agrupats en l'ordre que s'expressen els documents següents 
tots ells conformats per l'aparellador o arquitecte tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el 
dipòsit o l'ocupació de dites materials en l'obra. 
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b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a l'establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant. a 
aquestes nòmines una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants 
de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardes, etc., que hagin treballat en l'obra durant el 
termini de temps que corresponguin les nòmines que es presenten. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagi pagat o en la gestió 
de la qual hagi intervingut el constructor, ja que el seu abonament és sempre de compte del propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió de la qual o pagament hagi 
intervingut el constructor se li aplicarà, mancant conveni especial, un 15%, entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses 
generals que al constructor originin els treballs per administració que 
realitza i el benefici industrial del mateix. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ DELEGADA 
Article 68. Excepte pacte distint, els abonaments al constructor dels comptes d'administració delegada 
els realitzarà el propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o 
pel seu delegat representant. Independentment, l'aparellador o arquitecte tècnic redactarà, amb igual 
periodicitat, l’amidament de l'obra realitzada, valorant-la conformement al pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al constructor, tret que s'hagués pactat el contrari 
contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
Article 69. No obstant això les facultats que en aquests treballs per administració delegada es reserva 
el propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al constructor se li autoritza per a gestionar-los 
i adquirir-los, haurà de presentar al propietari, o en la seva representació a l'arquitecte director, els 
preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS OBRERS 
Article 70. Si dels parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el constructor 
a l'arquitecte director, aquest advertís que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en algunes de les 
unitats d'obra executada, fossin notòriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per 
a unitats d'obra iguals o similars, l'hi notificarà per escrit al constructor, amb la finalitat de que aquest 
faci les gestions precises per a augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'arquitecte 
director. 
Si feta aquesta notificació al constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el propietari queda facultat per a rescabalar-se de la diferència, rebaixant el seu import del 
15% que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al constructor en les liquidacions 
quinzenals que preceptivament han d'efectuar-se-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord 
quant als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
Article 71. En els treballs d'obres per administració delegada, el constructor només serà responsable 
dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats per ell executades i també dels 
accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les 
mesures precises que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i excepte l'expressat 
en l'article 70 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i 
aparells triats conformement a les normes establertes en aquest article. 
En virtut de l'anteriorment consignat, el constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
 
 

Valoració i abonament dels treballs 
 
FORMES D'ABONAMENT DE LES OBRES 
Article 72. Segons la modalitat triada per a la contractació de les obres, i tret que en el plec particular 
de condicions econòmiques es preceptuï altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
1) Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com base de l'adjudicació, disminuïda 
si escau 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. Previ mesurament i aplicant al total 
de les diverses unitats d'obra executades, del preu invariable estipulat per endavant per a cadascuna 
d'elles, estipulat per endavant per a cadascuna d'elles, s'abonarà al contractista l'import de les 
compreses en els treballs executats i ultimats amb arranjament i subjecció als documents que 
constitueixen el projecte, els quals serviran de base per al mesurament i valoració de les diverses 
unitats. 
3) Tant variable per unitat d'obra. Segons les condicions que es realitzi i els materials diversos 
empleats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'arquitecte director. S'abonarà al contractista 
en idèntiques condicions al cas anterior. 
4) Per llistes de jornals i rebuts de materials, autoritzats en la forma que el present plec general de 
condicions econòmiques determina. 
5) Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
Article 73. En cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els plecs de 
condicions particulars que regeixin en l'obra, formarà el contractista una relació valorada de les obres 
executades durant els terminis previstos, segons el mesurament que haurà practicat l'aparellador. 
L'executat pel contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat del 
mesurament 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 l'establert 
en el present plec general de condicions econòmiques respecte a millores o substitucions de material i 
a les obres accessòries i especials, etc. 
AL contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per a estendre aquesta relació, se li 
facilitaran per l'aparellador les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-los d'una nota 
d'enviament, a fi de que, dintre del termini de 10 dies a partir de la data del rebut d'aquesta nota, pugui 
el contractista examinar-los i retornar-los signats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les 
observacions o reclamacions que consideri oportunes. 
Dintre dels 10 dies següents al seu rebut, l'arquitecte director acceptarà o rebutjarà les reclamacions 
del contractista si les hagués, adonant al mateix de la seva resolució, podent aquest, en el segon cas, 
acudir davant el propietari contra la resolució de l'arquitecte director en la forma referida en els plecs 
generals de condicions facultatives i legals. 
Prenent com base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, expedirà l'arquitecte director la 
certificació de les obres executades. Del seu import es deduirà el tant per cent que per a la construcció 
de la fiança s'hagi preestablert. 
El material apilat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del propietari, podrà certificar fins al 
90% del seu import, als preus que figurin en els documents del projecte, sense afectar-los de el % de 
contracta. Les certificacions es remetran al propietari, dintre del mes següent al període que 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 que la valoració es refereix. 
En el cas que l'arquitecte director ho exigís, les certificacions s'estendran a l'origen. 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
Article 74. Quan el contractista, fins i tot amb autorització de l'arquitecte director, emprés materials de 
més acurada preparació o de major grandària que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe de 
fàbrica amb una altra que tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions qualsevol 
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part de l'obra, o, en general, introduís en aquesta i sense demanar-se-la, qualsevol altra modificació 
que sigui beneficiosa segons el parer de l'arquitecte director, no tindrà dret, no obstant això, més que a 
l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció 
a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
Article 75. Excepte el preceptuat en el plec de condicions particulars d'índole econòmica, vigent en 
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el 
procediment que correspongui entre els quals a continuació s'expressen: 
a) Si existeixen preus contractats per a unitats d'obres iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s'abonaran previ mesurament i aplicació del preu establert. 
b) Si existeixen preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 
unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al contractista, excepte el cas que en el pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida ha de justificar-se, en aquest cas l'arquitecte director indicarà al contractista i amb 
anterioritat a la seva execució, el procediment que de seguir-se per a dur aquest compte, que en 
realitat serà d'administració, valorant els materials i jornals als preus que figurin en el pressupost 
aprovat o, en defecte d'això, als quals amb anterioritat a l'execució convinguin les dues parts, 
incrementant-ne el seu import total amb el percentatge que es fixi en el plec de condicions particulars 
en concepte de despeses generals i benefici industrial del contractista. 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 
Article 76. Quan calgués efectuar esgotaments, injeccions i altra classe de treballs de qualsevol índole 
especial i ordinària, que per no estar contractats no siguin de compte del contractista, i si no es 
contractessin amb tercera persona, tindrà el contractista l'obligació de realitzar-los i de satisfer les 
despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats pel propietari per separat de la 
contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al contractista, se li abonarà juntament amb ells 
el tant per cent de l'import total que, si escau, s'especifiqui en el plec de condicions particulars. 
 
PAGAMENTS 
Article 77. 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'arquitecte director, en 
virtut de les quals es verifiquen aquells. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
Article 78. Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs qualssevol, per al seu abonament es procedirà així: 
1) Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el projecte, i sense causa justificada no 
s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps; i l'arquitecte director exigís la seva realització 
durant el termini de garantia, seran valorats als preus que figurin en el pressupost i abonats d'acord 
amb l'establert en els plecs particulars o en defecte d'això en els generals, en el cas que aquests preus 
fossin inferiors als quals regeixin en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests 
últims. 
2) Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, 
per haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel propietari, es valoraran i abonaran als preus 
del dia, prèviament acordats. 
3) Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, gens s'abonarà per ells al contractista. 
 
 
 
 
 

Indemnitzacions mútues 
 
INDEMNITZACIÓ PER RETARD DEL TERMINI DE TERMINACIÓ DE LES OBRES 
Article 79. La indemnització per retard en la terminació s'establirà en una miqueta per mil de l'import 
total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, contats a partir del dia de terminació fixat 
en el calendari d'obra, exceptuant el que està disposat en el plec particular del present projecte. Les 
sumes resultants es descomptaran i retindran a càrrec de la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS PER PART DEL PROPIETARI 
Article 80. Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dintre del mes següent al 
que correspon el termini convingut el contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un 5% 
anual (o el qual es defineixi en el plec particular), en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de 
temps del retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin 2 mesos a partir del terme d'aquest termini de 1 mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el contractista a la resolució del contracte, procedint-ne a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials apilats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la terminació de 
l'obra contractada o adjudicada. 
No obstant això l'anteriorment exposat, es rebutjarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundada 
en aquesta demora de pagaments, quan el contractista no justifiqui que en la data d'aquesta sol·licitud 
ha invertit en obra o en materials apilats admissibles la part de pressupost 
corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat en el contracte. 
 
Diversos 
 
MILLORES, AUGMENTS I/O REDUCCIONS D'OBRA. 
Article 76. No s'admetran millores d'obra, més que en el cas que l'arquitecte director hagi ordenat per 
escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i 
aparells previstos en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, 
excepte cas d'error en els mesuraments del projecte tret que l'arquitecte director ordeni, també per 
escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de  la seva 
execució o ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels 
nous materials o aparells ordenats emprar i els augments que totes aquestes millores o augments 
d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan l'arquitecte director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES, PERÒ ACCEPTABLES 
Article 77. Quan per qualsevol causa anés menester valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
el parer de l'arquitecte director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després 
d'escoltar al contractista, el qual haurà de conformar-se amb aquesta resolució, excepte el cas que, 
estant dintre del termini d'execució, prefereixi demolir l'obra i refer-la conformement a condicions, sense 
excedir d'aquest termini. 
 
SEGURO DE LES OBRES 
Article 78. El contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució fins a la recepció definitiva; la quantia del segur coincidirà a cada moment amb el valor 
que tinguin per contracta els objectes assegurats. 
L'import abonat per la societat asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del 
propietari, perquè a càrrec d'ell 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, excepte conformitat expressa del contractista, fet en 
document públic, el propietari podrà disposar d'aquest import per a menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada. 
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La infracció de l'anteriorment exposat serà motiu suficient perquè el contractista pugui resoldre el 
contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials apilats, 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 a 
aquests efectes per l'arquitecte director. En les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la 
porció d'edifici que ha de ser assegurada i la seva quantia, i si gens es preveu, s'entendrà que el segur 
ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figurin en la pòlissa o pòlisses d'assegurances, els posarà el 
contractista, abans de contractar-los, 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, sobre la base de l'article 19 de la LOE. 
 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
Article 79. Si el contractista, sent la seva obligació, no atén a la conservació de l'obra durant el termini 
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel propietari abans de la recepció definitiva, 
l'arquitecte director, en representació del propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui a 
la guarderia, neteja i tot el que anés menester per a la seva bona conservació, abonant-se tot això per 
compte de la contracta. 
A l'abandonar el contractista l'edifici, tant per bona terminació de les obres, com en el cas de resolució 
del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que l'arquitecte director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici corri a càrrec del 
contractista, no haurà d'haver en ell més eines, útils, materials, mobles, etc., que els indispensables per 
a la seva guarderia i neteja i per als treballs que calgués executar. En tot cas, ocupat o no l'edifici, està 
obligat el contractista a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma 
prevista en el present plec de condicions econòmiques. 
 
ÚS PEL CONTRACTISTA D'EDIFICI O BÉNS DEL PROPIETARI 
Article 80. Quan durant l'execució de les obres ocupi el contractista, amb la necessària i prèvia 
autorització del propietari, edificis o faci ús de materials o útils pertanyents al mateix, tindrà obligació de 
reparar-los i conservar-los per a fer lliurament d'ells a la terminació del contracte, en perfecte estat de 
conservació, reposant els quals s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició 
ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que a l'acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués 
complert el contractista amb el previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el propietari a costa d'aquell 
i a càrrec de la fiança. 
 
PAGAMENT D'ARBITRIS 
El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, 
etc., l'abonament del qual ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i per conceptes 
inherents als propis treballs que es realitzen, correran a càrrec de la contracta, sempre que en les 
condicions particulars del projecte no s'estipuli el contrari. 
 
GARANTIES PER DANYS MATERIALS OCASIONATS PER VICIS I DEFECTES DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
Article 81. El règim de garanties exigibles per a les obres d'edificació es farà efectiu d'acord amb 
l'obligatorietat que s'estableix en la LOE (l'apartat c) exigible per a edificis la destinació principal dels 
quals sigui el d'habitatge, segons disposició addicional segona de la LOE), tenint com referent a les 
següents garanties: 
a) Segur de danys materials o segur de caució, per a garantir, durant 1 any, el rescabalament dels 
danys causats per vicis o defectes d'execució que afectin a elements de terminació o acabat de les 
obres, que podrà ser substituït per la retenció pel promotor d'un 5% de l'import de l'execució material de 
l'obra. 

b) Segur de danys materials o segur de caució, per a garantir, durant 3 anys, el rescabalament dels 
danys causats per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin el 
incompliment dels requisits d'habitabilitat especificats en l'article  3 de la LOE. 
c) Segur de danys materials o segur de caució, per a garantir, durant 10 anys, el rescabalament dels 
danys materials causats per vicis o defectes que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els 
suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin 
directament la resistència mecànica i estabilitat de l'edifici. 
 
Plec de condicions tècniques particulars 
 
Prescripcions sobre els materials 
 
Condicions generals 
 
Article 1. Qualitat dels materials Tots els materials a emprar en la present obra seran de primera 
qualitat i reuniran les condicions exigides vigents referents a materials i prototips de construcció. 
Article 2. Proves i assajos de materials Tots els materials que aquest capítol es refereix podran ser 
sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la contracta, que es creen necessaris per a acreditar la 
seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat, i sigui necessari emprar, haurà de ser aprovat 
per l'adreça de les obres, bé entès que serà rebutjat el qual no reuneixi les condicions exigides per la 
bona pràctica de la construcció. 
Article 3. Materials no consignats en projecte Els materials no consignats en projecte que donessin lloc 
a preus contradictoris reuniran les condicions de bondat necessàries, segons el parer de la direcció 
facultativa, no tenint el contractista dret a reclamació alguna per aquestes condicions exigides. 
Article 4. Condicions generals d'execució Tots els treballs inclosos en el present projecte s'executaran 
esmeradament, conformement a les bones pràctiques de la construcció, d'acord amb les condicions 
establertes en el Plego de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura, aprovat pel 
consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes en data 24 d'abril de 1973, i complint estrictament les 
instruccions rebudes per la direcció facultativa, no podent per tant servir de pretext al contractista la 
baixa subhasta per a variar aquesta acurada execució, ni la primeríssima qualitat de les instal·lacions 
projectades quant als seus materials i mà d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 
 
Condicions que han de complir els materials 
 
Article 5. Materials per a formigons i morters 
 
5.1. Àrids 
 
5.1.1. Generalitats 
La naturalesa dels àrids i la seva preparació seran tals que permetin garantir l'adequada resistència i 
durabilitat del formigó, així com les restants característiques que s'exigeixin a aquest en el plec de 
prescripcions tècniques particulars. 
Com àrids per a la fabricació de formigons poden utilitzar sorres i graves existents en jaciments 
naturals, picats o altres productes l'ocupació dels quals es trobi sancionat per la pràctica o resulti 
aconsellable com a conseqüència d'estudis realitzats en un laboratori oficial. 
En qualsevol cas complirà les condicions de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE). 
Quan no es tinguin antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o es vagin a emprar per a 
altres aplicacions distintes de les ja sancionades per la pràctica, es realitzaran assajos d'identificació 
mitjançant anàlisi mineralògics, petrogràfics, físics o químics, segons convinguin a cada cas. En el cas 
d'utilitzar escòries siderúrgiques com àrid, es comprovarà prèviament que són estables, és a dir, que no 
contenen silicats inestables ni compostos ferrosos. Aquesta comprovació s'efectuarà conformement al 
mètode d'assaig UNE 7243 . 
Es prohibeix l'ocupació d'àrids que continguin sulfurs oxidables. S'entén per “sorra” o “àrid fi” l'àrid 
fracció del mateix que passa per un tamís de 5 mm de llum de malla (tamís 5 UNE 7050); per grava “” o 
“àrid gruixut” el qual resulta detingut per aquest tamís; i per “àrid total” (o simplement “àrid”, quan no hi 
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ha lloc a confusions), aquell que, de per si mateix o per barreja, posseeix les proporcions de sorra i 
grava adequades per a fabricar el formigó necessari en el cas particular que es consideri. 
 
5.1.2. Limitació de grandària Complirà les condicions assenyalades en la EHE. 
 
5.2. Aigua per a pastat 
Haurà de complir les següents prescripcions: 
- Acidesa tal que el pH sigui major de 5. (UNE 7234:71). 
- Substàncies solubles, menys de 15 gr/l, segons UNE 7130:58 . 
- Sulfats expressats en SOTA4, menys de 1 gr/l, segons assaig UNE 7131:58 . 
- Ion clor per a formigó amb armadures, menys de 6 gr/l, segons UNE 7178:60 . 
- Greixos o olis de qualsevol classe, menys de 15 gr/l, segons UNE 7235 . 
- Manca absoluta de sucres o carbohidrats, segons assaig UNE 7132:58 . 
- Altres prescripcions de la EHE. 
 
5.3. Additius 
Es defineixen com additius a emprar en formigons i morters aquells productes sòlids o líquids, excepte 
ciment, àrids o aigua, que barrejats durant el pastat modifiquen o milloren les característiques del 
morter o formigó, especialment referent a l'enduriment, enduriment, plasticitat i inclusió d'aire. 
S'estableixen els següents límits: 
 - Si s'empra clorur càlcic com accelerador, el seu dosatge serà igual o menor del 2% del pes del 
ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment. 
 - Si s'usen airejants per a formigons normals la seva proporció serà tal que la disminució de la 
resistència a compressió produïda per la inclusió del airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la 
proporció de airejant serà major del 4% del pes del ciment. - En cas d'ocupació de colorants, la 
proporció serà inferior al 10% del pes del ciment. No s'empraran colorants orgànics. 
 - Qualsevol altre que es derivi de l'aplicació de la EHE. 
 
5.4. Ciment 
S'entén com a tal un aglomerant hidràulic que respongui a alguna de les definicions de la Instrucció per 
a la recepció de ciments (RC-03). 
Podrà emmagatzemar-se en sacs o a orri. En el primer cas, el magatzem protegirà contra la intempèrie 
i la humitat, tant del sòl com de les parets. Si s'emmagatzemés a orri, no podran barrejar-se en el 
mateix lloc ciments de diferents qualitats i procedències. 
S'exigirà al contractista la realització d'assajos que demostrin de manera satisfactòria que els ciments 
compleixen les condicions exigides. Les partides de ciment defectuós seran retirades de l'obra en el 
termini màxim de 8 dies. Els mètodes d'assaig seran els detallats en la RC-03. Es realitzaran en 
laboratoris homologats. Es tindran en compte prioritàriament les determinacions de la EHE. 
 
Article 6. Acer 
 
6.1. Acer d'alta adherència en rodons per a armadures 
S'acceptaran acers d'alta adherència que duguin el segell de conformitat CIETSID. 
Aquests acers vindran marcats de fàbrica amb senyals indelebles per a evitar confusions en la seva 
ocupació. No presentaran esquerdes, ni minvaments de secció superiors al 5%. El mòdul d'elasticitat 
serà igual o major que 2.100.000 kg/cm². 
Entenent per límit elàstic la mínima tensió capaç de produir una deformació permanent de 0,2%, es 
preveu l'acer de límit elàstic 4.200 kg/cm², la càrrega del qual de trencament no serà inferior a 5.250 
kg/cm². Aquesta tensió de trencament és el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió-
deformació. 
Es tindran en compte prioritàriament les determinacions de la EHE. 
 
 
 
 

6.2. Acer laminat 
L'acer emprat en els perfils d'acer laminat serà dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025, també 
es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998 . 
En qualsevol cas es tindran en compte les especificacions de l'article 4.2 del DB Es-A Seguretat 
Estructural Acer del CTE. 
Els perfils vindran amb la seva corresponent identificació de fàbrica, amb senyals indelebles per a 
evitar confusions. No presentaran esquerdes, i minvaments de secció superiors al 5%. 
 
Articulo 7. Materials auxiliars de formigons 
 
7.1. Productes per a guarit de formigons 
Es defineixen com productes per a guarit de formigons hidràulics els quals, aplicats en forma de pintura 
polvoritzada, dipositen una pel·lícula impermeable sobre la superfície del formigó per a impedir la 
pèrdua d'aigua per evaporació. 
El color de la capa protectora resultant serà clar, preferiblement blanc, per a evitar l'absorció de la calor 
solar. Aquesta capa haurà de ser capaç de romandre intacta durant 7 dies almenys després d'una 
aplicació. 
 
7.2. Desencofrats 
Es defineixen com a tals als productes que, aplicats en forma de pintura als encofrats, disminueixen 
l'adherència entre aquests i el formigó, facilitant la labor de desmotlle. L'ocupació d'aquests productes 
haurà de ser expressament autoritzat, sense el requisit dels quals no es podran utilitzar. 
 
Article 8. Encofrats i cintres 
 
8.1. Encofrats en murs 
Podran ser de fusta o metàl·lics, però tindran la suficient rigidesa, “latiguillos” i puntals perquè la 
deformació màxima deguda a l'embranzida del formigó fresc sigui inferior a 1 cm respecte a la 
superfície teòrica d'acabat. Per a amidar aquestes deformacions s'aplicarà sobre la superfície 
desencofrada una regla metàl·lica de 2 m de longitud, recta si es tracta d'una superfície plana, o corba 
si aquesta és reglada. 
Els encofrats per a formigó vist necessàriament hauran d'ésser de fusta. 
 
8.2. Encofrat de pilars, bigues i arcs 
Podran ser de fusta o metàl·lics, però compliran la condició que la deformació màxima d'una aresta 
encofrada respecte a la teòrica, sigui menor o igual de 1 cm de la longitud teòrica. Igualment haurien de 
tenir el confrontat prou rígid per a suportar els efectes dinàmics del vibrat del formigó, de manera que el 
màxim moviment local produït per aquesta causa sigui de 5 mm. 
 
Article 9. Aglomerants, exclòs ciment 
 
9.1. Calç hidràulica 
Complirà les següents condicions: 
- Pes específic comprès entre dos enters i cinc desenes i dos enters i vuit desenes. 
 - Densitat aparent superior a vuit desenes. 
- Pèrdua de pes per calcinació roent blanc menor del 12%. 
- Enduriment entre 9 i 30 h. 
- Residu de tamís 4900 malles menor del 6%. 
- Resistència a la tracció de pasta pura als 7 dies superior a 8 kg/cm². Guarit de la proveta un 1dia a 
l'aire i la resta en aigua. 
- Resistència a la tracció del morter normal als 7 dies superior a 4 kg/cm². Guarit per la proveta 1 dia a 
l'aire i la resta en aigua. 
- Resistència a la tracció de pasta pura als 28 dies superior a 8 kg/cm² i també superior en 2 kg/cm² a 
l'arribada a al 7è dia. 
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9.2. Guix negre 
Haurà de complir les següents condicions: 
- El contingut en sulfat càlcic semihidratado (SOTA4Ca/2H2O) serà com a mínim del 50% en pes. 
- L'enduriment no començarà abans dels 2 min i no acabarà després dels 30 min.  
- En tamís 0,2 UNE 7050 no serà major del 20%. 
- En tamís 0,08 UNE 7050 no serà major del 50%. 
- Les provetes prismàtiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexió, amb una separació entre 
suports de 10,67 cm, resistiran una càrrega central de 120 kg com a mínim. 
- La resistència a compressió determinada sobre mitges provetes procedents de l'assaig a flexió, serà 
com a mínim 75 kg/cm². La presa de mostres s'efectuarà com a mínim en un 3% dels casos barrejant el 
guix procedent fins a obtenir per quarteig una mostra de 10 kg com a mínim una mostra. Els assajos 
s'efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065. 
 
Article 10. Materials de coberta 
 
10.1. Teules 
Les teules planes o àrabs, segons s’indiqui en el projecte que s’empraran en l’obra, s’obtindran a partir 
de superfícies planes, còniques o cilíndriques que permetin un solapament de 70 a 150mm. o bé 
estiguin dotades d’una part plana amb galzes o dents de recolzament per a facilitar l’encaix de les 
peces. Hauran de tenir l’aprovació del Ministeri d’indústria, l’autorització d’ús del Ministeri d’Obres 
Públiques i Urbanisme o Document d’Idoneïtat Tècnica de l’I.T.E.C.C. acomplint totes les condicions. 
10.2. Impermeabilitzants 
Les làmines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plàstiques o de cautxú. Les làmines i les 
imprimacions haurien de dur una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les 
dimensions i el pes per m². Disposaran de Segell INCE/Marca AENOR i d'homologació MICT, o d'un 
segell o certificació de conformitat inclòs en el registre del CTE del Ministeri de l'Habitatge. Podran ser 
bituminosos, ajustant-se a un dels sistemes acceptats pel DB corresponent del CTE, les condicions del 
qual complirà, o, no bituminosos o bituminosos modificats tenint concedit Document d'Idoneïtat Tècnica 
de IETCC, complint totes les seves condicions. 
 
Article 11. Plom i cinc 
Excepte indicació en cas contrari, la llei mínima del plom serà de 99%. Serà de la millor qualitat, de 
primera fusió, dolça, flexible, laminat tenint les planxes espessor uniforme, fractura brillant i cristal·lina, 
rebutjant les peces que tinguin picades o presentin fulles, obertures o abonyegaments. 
 
Article 12. Materials per a fàbrica i forjats 
12.1. Fàbrica de maó i bloc. Les peces utilitzades en la construcció de fàbriques de maó o bloc 
s'ajustaran a l'estipulat en l'article 4 del DB Es-F Seguretat Estructural Fàbrica del CTE. 
La resistència normalitzada a compressió mínima de les peces serà de 5 N/mm². 
Els maons seran de primera qualitat segons queda definit en el Plego general de condicions  per a la 
recepció de maons ceràmics en les obres de construcció (RL-88). Les dimensions dels maons 
s'amidaran d'acord amb la UNE 7267. 
 
La resistència a compressió dels maons serà com a mínim: 

- Maons massissos = 100 kg/cm². 
- Maons perforats = 100 kg/cm². 
- Maons buits = 50 kg/cm². 

 
12.2. Biguetes prefabricades 
Les biguetes seran armades o pretensades, segons la memòria de càlcul, i haurien de posseir 
l'autorització d'ús corresponent. No obstant això el fabricant haurà de garantir la seva fabricació i 
resultats per escrit, cas que es requereixi. 
El fabricant haurà de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilització i muntatge en cas de ser 
aquestes necessàries sent responsable dels danys que poguessin ocórrer per manca de les 

instruccions necessàries. Tant el forjat com la seva execució s'adaptaran a la Instrucció per al projecte i 
l'execució de forjats unidireccionals de formigó estructural realitzats amb elements prefabricats . 
 
12.3. Revoltons 
Les característiques s'haurien d'exigir directament al fabricant a fi de ser aprovades. 
 
Article 13. Materials per a paviments i enrajolats 
13.1. Rajoles i lloses de terratzo 
Es compondran com a mínim d'una capa de petjada de formigó o morter de ciment, triturats de pedra o 
marbre, i, en general, colorants i d'una capa base de morter menys ric i àrid més gruixut. Els àrids 
estaran nets i desproveïts d'argila i matèria orgànica. Els colorants no seran orgànics i s'ajustaran a la 
UNE 41060 . 
 
Les toleràncies en dimensions seran: 
- Per a mesures superiors a 10 cm, cinc desenes de mil·límetre en més o en menys. 
- Per a mesures de 10 cm o menys tres desenes de mil·límetre en més o en menys. 
- L'espessor amidat en diferents punts del seu contorn no variarà en més de 1,5 mm i no serà inferior 
als valors indicats a continuació. 
- S'entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és d'altra 
forma, el costat mínim del quadrat circumscrit. 
- L'espessor de la capa de la petjada serà uniforme i no menor en cap punt de 7 mm, i en les 
destinades a suportar tràfic o en les lloses no menor de 8 mm. 
- La variació màxima admissible en els angles, amidada sobre un arc de 20 cm de ràdio, serà de ±0,5 
mm. 
- La fletxa major d'una diagonal no sobrepassarà el‰ 4 de la longitud, en més o en menys. 
- El coeficient d'absorció d'aigua determinat segons la UNE 7008 serà menor o igual al 15%. 
- L'assaig de desgast s'efectuarà segons la UNE 7015, amb un recorregut de 250 m en humit i amb 
sorra com abrasiu; el desgast màxim admissible serà de 4 mm i sense que aparegui la segona capa 
tractant-se de rajoles per a interiors i de 3 mm en rajoles de voreres o destinades a suportar tràfic. 
- Les mostres per als assajos es prendran per atzar, 20 unitats com a mínim del miler i 5 unitats per 
cada miler més, rebutjant i substituint per unes altres les quals tinguin defectes visibles, sempre que el 
nombre de rebutjades no excedeixi del 5%. 
 
13.2. Marxapeus  
Les peces per a marxapeu estaran fetes dels mateixos materials que les del paviment, tindran un cant 
rom i les seves dimensions seran de 40x10 cm. Les exigències tècniques seran anàlogues a les del 
material de paviment. 
 
13.3. Rajoles 
Es defineixen com rajoles les peces poligonals, amb base ceràmica recoberta d'una superfície vidriada 
de colorit variat, que serveixen per a revestir paraments. 
Haurien de complir les següents condicions:  
- Ser homogenis, de teixidura compacta i resistents al desgast. 
- Mancar d'esquerdes, cuqueres, plans i exfoliacions i matèries estranyes que poden disminuir la seva 
resistència i durada. - Tenir color uniforme i mancar de taques eflorescents. 
- La superfície vitrificada serà completament plana, excepte cants roms o terminals. 
- Les rajoles estaran perfectament modelats i la seva forma i dimensions seran les assenyalades en els 
plànols. 
- La superfície de les rajoles serà brillant, tret que, explícitament, s'exigeixi que la tinguin mat. 
- Les rajoles situades en els cantons no seran llisos sinó que presentaran, segons els casos, un cant 
rom, llarg o curt, o un terminal de cantó esquerre o dreta, o un terminal d'angle entrant amb aparell 
vertical o horitzontal. 
- La tolerància en les dimensions serà d'un 1% en menys i un 0% en més, per als de primera classe. 
- La determinació dels defectes en les dimensions es farà aplicant una esquadra perfectament 
ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat de 
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l'esquadra. La desviació de l'extrem de l'altra aresta respecte al costat de l'esquadra és l'error absolut, 
que es traduirà a percentual. 
 
Article 14. Fusteria de taller 
 
14.1. Portes de fusta 
Les portes de fusta que s'empren en l'obra haurien de tenir l'aprovació del Ministeri d'Indústria, 
l'autorització d'ús del MOPU o un document d'idoneïtat tècnica expedit pel IETCC. 
 
14.2. Cèrcols Els cèrcols dels marcs interiors seran de primera qualitat, amb una esquadria mínima de 
7x5 cm. 
 
Article 15. Fusteria  
 
15.1. Finestres i portes 
Els perfils emprats en la confecció de finestres i portes, seran especials de doble junta i compliran totes 
les prescripcions legals. No s'admetran rebaves ni curvatures, rebutjant els elements que emmalalteixin 
d'algun defecte de fabricació. 
 
Article 16. Pintura 
 
16.1. Pintura al tremp 
Estarà composta per una cua dissolta en aigua i un pigment mineral finament dispers amb l'addició d'un 
antiferment tipus formol per a evitar la putrefacció de la cua. 
Els pigments a utilitzar podran ser: 
- Blanc de cinc, que complirà la UNE 48041 . 
- Litopó, que complirà la UNE 48040 . 
- Biòxid de titani, segons la UNE 48044 . 
També podran emprar-se barreges d'aquests pigments amb carbonat càlcic i sulfat bàsic. 
Aquests dos últims productes, considerats com càrregues, no podran entrar en una proporció major del 
25% del pes del pigment. 
 
16.2. Pintura plàstica 
Està composta per un vehicle format per vernís adquirit i els pigments estan constituïts de biòxid de 
titani i colors resistents. 
 
Article 17. Colors, olis, vernissos, etc. 
Totes les substàncies d'ús general en la pintura haurien de ser d’excel·lent qualitat. 
Els colors reuniran les condicions següents: 
- Facilitat d'estendre's i cobrir perfectament les superfícies. 
- Fixació en la seva tinta. 
- Facultat d'incorporar-se a l'oli, color, etc. 
- Ser inalterables a l'acció dels olis o d'altres colors. 
- Insolubilitat en l'aigua. 
Els olis i vernissos reuniran les següents condicions: 
- Ser inalterables per l'acció de l'aire. 
- Conservar la fixació dels colors. 
- Transparència i color perfectes. 
Els colors estaran bé mòlts i seran barrejats amb l'oli, bé purificats i sense pòsits. El seu color serà groc 
clar, no admetent el qual a l'usar-los, deixin taques o ràfegues que indiquin la presència de substàncies 
estranyes. 
 
Article 18. Fontaneria 
18.1. Canonada de ferro galvanitzat 

La designació de pesos, espessors de paret, toleràncies, etc. s'ajustaran a les corresponents normes 
DIN. Els manguitos d'unió seran de ferro mal·leable galvanització amb junta esmerilada. 
 
18.2. Canonada de ciment centrifugat. 
Si s'utilitzen en el sanejament horitzontal, el diàmetre mínim a utilitzar serà de 20 cm i els canvis de 
secció es realitzaran mitjançant les arquetes corresponents 
 
18.3. Baixants 
Els baixants tant d'aigües pluvials com fecals seran de fibrociment o materials plàstics que disposin 
autorització d'ús. No s'admetran baixants de diàmetre inferior a 90 mm. 
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjançant unions Gibault. 
 
18.4. Canonada de coure 
Si la xarxa de distribució d'aigua i gas ciutat es realitza amb canonada de coure, se sotmetrà a la citada 
canonada de gas a la pressió de prova exigida per l'empresa subministradora, operació que s'efectuarà 
una vegada acabat el muntatge. 
Les designacions, pesos, espessors de paret i toleràncies s'ajustaran a les normes corresponents de la 
citada empresa. 
Les vàlvules a les quals se sotmetrà a una pressió de prova superior en un 50% a la pressió de treball 
seran de marca acceptada per l'empresa subministradora i amb les característiques que aquesta 
indiqui. 
 
Article 19. Instal·lacions elèctriques 
 
19.1. Normes 
Tots els materials que s'emprin en la instal·lació elèctrica, tant d'alta com de baixa tensió haurien de 
complir les prescripcions tècniques que dicten les normes internacionals CBI, els reglaments en vigor, 
així com les normes tècnic-pràctiques de la companyia subministradora d'energia. 
 
19.2. Conductors de baixa tensió 
Els conductors dels cables seran de coure nu recuit, normalment amb formació i fil únic fins a 6 mm². 
La coberta serà de policlorur de vinil tractada convenientment de manera que asseguri millor 
resistència al fred, a la laceració, a l'abrasió respecte al policlorur de vinil normal (PVC). L'acció 
successiva del sol i de la humitat no han de provocar la més mínima alteració de la coberta. El 
farciment que serveix per a donar forma al cable aplicat per extrusió sobre les ànimes del cablejat ha 
de ser de material adequat de manera que pugui ser fàcilment separat per a la confecció dels 
entroncaments i terminals. 
Els cables denominats d’instal·lació “”, normalment allotjats en canonada protectora, seran de coure 
amb aïllament de PVC. La tensió de servei serà de 750 V i la tensió d'assaig de 2.000 V   
La secció mínima que s'utilitzarà en els cables destinats tant a circuits d'enllumenat com de força serà 
de 1,5 m² Els assajos de tensió i de resistència d'aïllament s'efectuaran amb la tensió de prova de 
2.000 V, d'igual forma que en els cables anteriors. 
 
19.3. Aparells d'enllumenat interior 
Les lluminàries es construiran amb xassís de xapa d'acer de qualitat, amb espessor o nervadures 
suficients per a arribar a la rigidesa necessària. 
Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa amatent de manera que sigui la primera en 
establir-se i l'última a desaparèixer i seran irreversibles, sense possibilitat d'error en la connexió. 
 
Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra i Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat 
 
Article 20. Moviment de terres 
 
20.1. Explanació i préstecs 
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Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el terreny així com 
les zones de préstecs que puguin necessitar i el consegüent transport dels productes remoguts a 
dipòsit o lloc d'ocupació. 
 
20.1.1. Execució de les obres 
Una vegada acabades les operacions desbrossada del terreny, s'iniciaran les obres d'excavació, 
ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i altra informació continguda en els plànols. 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s'hagués extret en l'esbrossada, s'acceptarà 
per a la seva utilització posterior en protecció de superfícies erosionables. 
En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta dels productes excavats. 
Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació, excepció feta de la terra vegetal, es podran utilitzar en 
la formació de farciments i altres usos fixats en aquest plec i es transportaran directament a les zones 
previstes dintre del solar, o abocador si no tinguessin aplicació dintre de l'obra. 
En qualsevol cas no es rebutjarà cap material excavat sense prèvia autorització. Durant les diverses 
etapes de la construcció de la explanació, les obres es mantindran en perfectes condicions de 
drenatge. 
El material excavat no es podrà col·locar de manera que representi un perill per a construccions 
existents, per pressió directa o per sobrecàrrega dels farciments contigus. Les operacions desbrossada 
i neteja s'efectuessin amb les precaucions necessàries, per a evitar dany a les construccions 
confrontants i existents. 
 
20.1.2. Amidament i abonament 
L'excavació de la explanació s'abonarà per m³ realment excavats, amidats per diferència entre les 
dades inicials, presos immediatament abans d'iniciar els treballs, i les dades finals, presos 
immediatament després de conclosos. El mesurament es farà sobre els perfils obtinguts. 
 
20.2. Excavació en rases i pous 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a aconseguir emplaçament adequat per a les 
obres de fàbrica i estructures, i les seves fonamentacions; comprenen rases de drenatge o altres 
anàlogues. La seva execució inclou les operacions d'excavació, anivellació i evacuació del terreny i el 
consegüent transport dels productes remoguts a dipòsit o lloc d'ocupació. 
 
20.2.1. Execució de les obres 
El contractista de les obres notificarà amb l'antelació suficient el començament de qualsevol excavació, 
a fi que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural 
adjacent al de l'excavació o es modificarà ni renovarà sense autorització. 
L'excavació continuarà fins a arribar a la profunditat que aparegui el ferm i obtenir una superfície neta i 
ferma, a nivell o escalonada, segons s'ordeni. No obstant això, la direcció facultativa podrà modificar la 
profunditat, si a la vista de les condicions del terreny ho estimés necessari, a fi d'aconseguir una 
fonamentació satisfactòria. El replanteig es realitzarà de tal forma que existiran punts fixos de 
referència, tant de cotes com de nivell, sempre fora de l'àrea d'excavació. 
Es durà en obra un control detallat dels amidaments de l'excavació de les rases. El començament de 
l'excavació de rases es realitzarà quan existeixin tots els elements necessaris per a la seva excavació, 
inclosa la fusta per a una possible apuntalament. La direcció facultativa indicarà sempre la profunditat 
dels fons de l'excavació de la rasa, encara que sigui distinta a la de projecte, sent el seu acabat net, a 
nivell o escalonat. 
La contracta haurà d'assegurar l'estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que 
realitzi, aplicant els mitjans de apuntalament, apuntalament, fitació i protecció superficial del terreny que 
consideri necessari, a fi d'impedir despreniments, esfondraments i lliscaments que poguessin causar 
dany a persones o a les obres, encara que tals mitjans no estiguessin definits en el projecte, o no 
haguessin estat ordenats per la direcció facultativa. 
La direcció facultativa podrà ordenar en qualsevol moment la col·locació de apuntalaments, 
apuntalaments, fitacions i proteccions superficials del terreny. 

S'adoptaran per la contracta totes les mesures necessàries per a evitar l'entrada de l'aigua, mantenint 
lliure de la mateixa la zona d'excavació, col·locant-ne les guies, drenatges, proteccions, cunetes, 
canaletes i conductes de desguàs que siguin necessaris. 
Les aigües superficials haurien de ser desviades per la contracta i canalitzades abans que arribin a els 
talussos, les parets i el fons de l'excavació de la rasa. El fons de la rasa haurà de quedar lliure de terra, 
fragments de roca, roca alterada, capes de terreny inadequat o qualsevol element estrany que pogués 
afeblir la seva resistència. Es netejaran les esquerdes i esquerdes, emplenant-se amb material 
compactat o formigó. La separació entre el tall de la màquina i l’apuntalament no serà major de vegada 
i intervé la profunditat de la rasa en aquest punt. En el cas de terrenys meteoritzables o erosionables 
per vent o pluja, les rases mai romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o 
finalitzats els treballs. 
Una vegada arribada la cota inferior de l'excavació de la rasa per a fonamentació, es farà una revisió 
general de les edificacions mitgeres, per a observar si s'han produït desperfectes i prendre les mesures 
pertinents. Mentre no s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran 
els apuntalaments, que hagin estat necessaris, així com les tanques, tancaments i altres mesures de 
protecció. 
Els productes resultants de l'excavació de les rasa, que siguin aprofitables per a un farciment posterior, 
es podran dipositar en munts situats a un sol costat de la rasa, i a una separació de la vora de la 
mateixa de 0,60 m com a mínim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, sèquies i altres passos i 
serveis existents. 
 
20.2.2. Mesurament i abonament 
L'excavació en rases o pous s'abonarà per m³ realment excavats, amidats per diferència entre les 
dades inicials, presos immediatament abans d'iniciar els treballs, i les dades finals, presos 
immediatament després de finalitzats els mateixos. 
 
20.3. Farciment i piconat de rases de pous 
Consisteix en l'extensió o compactació de materials terrosos, procedents d'excavacions 
anteriors o préstecs per a farciment de rases i pous. 
 
20.3.1. Extensió i compactació 
Els materials de farciment s'estendran en tongades successives d'espessor uniforme i sensiblement 
horitzontals. L'espessor d'aquestes tongades serà l'adequat als mitjans disponibles perquè s'obtingui en 
tot el mateix grau de compactació exigit. La superfície de les tongades serà horitzontal o convexa amb 
pendent transversal màxima del 2%. Una vegada estesa la tongada, es procedirà a la humectació si és 
necessari. 
El contingut òptim d'humitat es determinarà en obra, a la vista de la maquinària disponible i dels 
resultats que s'obtinguin dels assajos realitzats. En els casos especials que la humitat natural del 
material sigui excessiva per a aconseguir la compactació prevista, es prendran les mesures adequades 
procedint fins i tot a la dessecació per oreig, o per addició de barreja de materials secs o substàncies 
apropiades (calç viva, etc.). 
Aconseguida la humectació més convenient, posteriorment es procedirà a la compactació mecànica de 
la tongada. 
Sobre les capes en execució ha de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins que s'hagi completat la seva 
composició. Si el farciment hagués de realitzar-se sobre terreny natural, es realitzarà en primer lloc 
l'esbrossada i neteja del terreny, se seguirà amb l'excavació i extracció de material inadequat en la 
profunditat requerida pel projecte, escarificant-se posteriorment el terreny per a aconseguir la deguda 
entrellaçament entre el farciment i el terreny. 
Quan el farciment s'assenteix sobre un terreny que té presència d'aigües superficials o subterrànies, es 
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de començar l'execució. Si els 
terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s'assegurarà l'eliminació d'aquest material o 
la seva consolidació. Una vegada estesa la tongada es procedirà a la seva humectació si és necessari, 
de manera que el humitejament sigui uniforme. 
El farciment del trasdós dels murs es realitzarà quan aquests tinguin la resistència requerida i no abans 
dels 21 dies si són de formigó. Després d'haver plogut no s'estendrà una nova tongada de farciment o 
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terraplè fins que l'última s'hagi assecat, o es escarificarà afegint la següent tongada més seca, fins a 
aconseguir que la humitat final sigui l'adequada. Si per raons de sequedat calgués humitejar una 
tongada es farà de forma uniforme, sense que existeixin bassals. Es pararan els treballs de terraplenat 
quan la temperatura descendeixi de 2º C . 
 
20.3.2. Mesurament i abonament 
Les diferents zones dels farciments s'abonaran per m³ realment executats, amidats per diferència entre 
les dades inicials, presos immediatament abans d'iniciar-se els treballs, i les dades finals, presos 
immediatament després de compactar el terreny. 
 
Article 21. Formigons 
 
21.1. Dosatge de formigons 
Correspon al contractista efectuar l'estudi granulomètric dels àrids, dosificació d'aigua i consistència del 
formigó d'acord amb els mitjans i posada en obra que empri en cada cas, i sempre complint el prescrit 
en la EHE. 
 
 
21.2. Fabricació de formigons 
En la confecció i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de la EHE. Els 
àrids, l'aigua i el ciment haurien de dosificar-se automàticament en pes. Les instal·lacions de dosatge, 
el mateix que totes les altres per a la fabricació i posada en obra del formigó hauran de sotmetre's a 
l'indicat en la normativa vigent. 
Les toleràncies admissibles en el dosatge seran del 2% per a l'aigua i el ciment, 5% per a les diferents 
grandàries d'àrids i 2% per a l'àrid total. En la consistència del formigó s'admetrà una tolerància de 20 
mm amidada amb el con de Abrams. La instal·lació de formigonat serà capaç de realitzar una barreja 
regular i íntima dels components proporcionant un formigó de color i consistència uniforme. En la 
formigonera haurà de col·locar-ne una placa en la qual es faci constar la capacitat i la velocitat en 
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai haurien de sobrepassar-se. 
Abans d'introduir el ciment i els àrids en el mesclador, aquest s'haurà carregat per una banda de la 
quantitat d'aigua requerida per la massa completant el dosatge d'aquest element en un període de 
temps que no haurà de ser inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de barrejat, 
contats a partir del moment que el ciment i els àrids s'hagin introduït en el mesclador. Abans de tornar a 
carregar de nou la formigonera es buidarà totalment el seu contingut. 
No es permetrà tornar a pastar en cap cas formigons que hagin fragüat parcialment, encara que 
s'afegeixin noves quantitats de ciment, àrids i aigua. 
 
21.3. Barreja en obra 
L'execució de la barreja en obra es farà de la mateixa forma que l'assenyalada per a la barreja en 
central. 
 
21.4. Transport de formigó 
El transport des de la formigonera es realitzarà tan ràpidament com sigui possible. En cap cas es 
tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un principi d'enduriment o presentin qualsevol 
altra alteració. AL carregar els elements de transport no ha de formar-se amb les masses munts cònics, 
que afavoririen la segregació. 
Quan la fabricació de la barreja s'hagi realitzat en una instal·lació central, el seu transport a obra haurà 
de realitzar-se emprant camions proveïts d'agitadors. 
 
21.5. Posada en obra del formigó 
Com norma general no haurà de transcórrer més de 1 h entre la fabricació del formigó, la seva posada 
en obra i la seva compactació. No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a 1 
m, quedant prohibit llançar-lo amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rastell, o fer-lo avançar més 
de 0,5 m dels encofrats. 

A l'abocar el formigó es remourà enèrgica i eficaçment perquè les armadures quedin perfectament 
embolicades, cuidant especialment els llocs que es reuneix gran quantitat d'acer, i procurant que es 
mantinguin els recobriments i la separació entre les armadures. En lloses, l'estès del formigó 
s'executarà de manera que l'avanç es realitzi en tot el seu espessor. 
En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva altura i 
procurant que el front vagi recollit, perquè no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de 
l'encofrat. 
 
21.6. Compactació del formigó 
La compactació de formigons haurà de realitzar-se per vibració. Els vibradors s'aplicaran sempre de 
manera que el seu efecte s'estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. 
Si s'empren vibradors interns, haurien de submergir-se longitudinalment en la tongada subjacent i 
retirar-se també longitudinalment sense desplaçar-los transversalment mentre estiguin submergits en el 
formigó. 
L'agulla s'introduirà i retirarà lentament, i a velocitat constant, recomanant-se a aquest efecte que no se 
superin els 10 cm/seg, amb cura que l'agulla no toqui les armadures. La distància entre els punts 
successius d'immersió no serà superior a 75 cm, i serà l'adequada per a produir en tota la superfície de 
la massa vibrada una humectació brillant, sent preferible vibrar en pocs punts prolongadament. No 
s'introduirà el vibrador a menys de 10 cm de la paret de l'encofrat. 
 
21.7. Guarit de formigó 
Durant el primer període d'enduriment se sotmetrà al formigó a un procés de guarit segons el tipus de 
ciment utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
En qualsevol cas, haurà de mantenir-se la humitat del formigó i evitar-se totes les causes tant externes, 
com sobrecàrrega o vibracions, que puguin provocar la fisuració de l'element formigonat. Una vegada 
humitejat el formigó es mantindran humides les seves superfícies, mitjançant arpilleres, esterilles de 
palla o altres teixits anàlegs durant 3 dies si el conglomerant emprat fos ciment Pòrtland I-35, 
augmentant-se aquest termini en el cas que el ciment utilitzat fos d'enduriment més lent. 
 
21.8. Juntes en el formigonat 
Les juntes podran ser de formigonat, contracció o dilatació, havent de complir l'especificat en els 
plànols. Es cuidarà que les juntes creades per les interrupcions en el formigonat quedin normals a 
l'adreça dels màxims esforços de compressió, o on els seus efectes siguin menys perjudicials. Quan 
siguin de témer els efectes deguts a la retracció, es deixaran juntes obertes durant algun temps, perquè 
les masses contigües puguin deformar-se lliurement. 
L'ample de tals juntes haurà de ser el necessari perquè, en el seu moment, puguin formigonarse 
correctament. AL reprendre els treballs es netejarà la junta de tota brutícia, beurada o àrid que hagi 
quedat solt, i s'humitejarà la seva superfície sense excés d'aigua, aplicant en tota la seva superfície 
beurada de ciment abans d'abocar el nou formigó. 
Es procurarà allunyar les juntes de formigonat de les zones que l'armadura estigui sotmesa a fortes 
traccions. 
 
21.9. Terminació dels paraments vistos 
Si no es prescriu altra cosa, la màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments plans, 
amidada respecte a una regla de dues 2 m de longitud aplicada en qualsevol adreça serà la següent: 
- Superfícies vistes: 6 mm. 
- Superfícies ocultes: 25 mm. 
21.10. Limitacions d'execució 
El formigonat se suspendrà, com norma general, en cas de pluges, adoptant-se les mesures 
necessàries per a impedir l'entrada de la pluja a les masses de formigó fresc o rentat de superfícies. 
Si això arribés a ocórrer, s'haurà de picar la superfície rentada, regar-la i continuar el formigonat 
després d'aplicar beurada de ciment. 
 
Abans de formigonar: 
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- Replanteig d'eixos, cotes d'acabat. 
- Col·locació d'armadures. 
- Neteja i humitejat dels encofrats. 
 
Durant el formigonat: 
 
- L'abocament es realitzarà des d'una altura màxima de 1 m, tret que s'utilitzin mètodes de bombament 
a distància que impedeixin la segregació dels components del formigó. Es realitzarà per tongades de 
30 cm. Es vibrarà sense que les armadures ni els encofrats experimentin moviments bruscs o 
sacsejades, cuidant que no quedin cuqueres i es mantingui el recobriment adequat. 
- Se suspendrà el formigonat quan la temperatura descendeixi de 0º C, o ho vagi a fer en les pròximes 
48 h. Es podran utilitzar mitjans especials per a aquesta circumstància, però sota l'autorització de la 
direcció facultativa. 
- No es deixaran juntes horitzontals, però si malgrat tot es produïssin, es procedirà a la neteja, gratat o 
picat de superfícies de contacte, abocant a continuació morter ric en ciment, i formigonant 
seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractarà la junta amb resines epòxid. 
- No es barrejaran formigons de diferents tipus de ciment. 
 
Després del formigonat: 
 
- El guarit es realitzarà mantenint humides les superfícies de les peces fins que s'arribi a un 70% de la 
seva resistència. 
- Es procedirà al desencofrat en les superfícies verticals passats 7 dies, i de les horitzontals no abans 
dels 21 dies. Tot això seguint les indicacions de la direcció facultativa. 
 
21.11. Amidament i abonament 
El formigó s'amidarà i abonarà per m³ realment abocat en obra, amidant entre cares interiors d'encofrat 
de superfícies vistes. En les obres de fonamentació que no necessitin encofrat s'amidarà entre cares de 
terreny excavat. En el cas que en el quadre de preus la unitat de formigó s'expressi per m², com és el 
cas de soleres, forjat, etc., s'amidarà d'aquesta forma per m² realment executat, incloent-se en els 
mesuraments totes les desigualtats i augments d'espessor degudes a les diferències de la capa inferior. 
Si en el quadre de preus s'indiqués que està inclòs l'encofrat, acer, etc., sempre es considerarà el 
mateix mesurament del formigó per m³ o per m². En el preu van inclosos sempre els serveis i costos de 
guarit de formigó. 
 
Article 22. Morters 
 
22.1. Dosatge de morters 
Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d'obra, indicant-se quin ha d'emprar-se en 
cada cas per a l'execució de les diferents unitats d'obra. 
 
22.2. Fabricació de morters 
Els morters es fabricaran en sec, continuant-se el batut després d'abocar l'aigua en la forma i quantitat 
fixada, fins a obtenir una pasta homogènia de color i consistència uniforme sense palomilles ni 
grumolls. 
 
 
22.3. Amidament i abonament. 
El morter sol ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu mesurament va inclosa en les unitats a les quals 
serveix: fàbrica de maons, esquerdejats, paviments, etc. En algun cas excepcional s'amidarà i abonarà 
per m³, obtenint-se el seu preu del quadre de preus, si ho hi ha, o obtenint un nou preu contradictori. 
 
 
 
 

Article 23. Encofrats 
 
23.1. Construcció i muntatge 
Tant les unions com les peces que constituïxen els encofrats, haurien de posseir la resistència i la 
rigidesa necessàries perquè amb la marxa prevista de formigonat, i especialment sota els efectes 
dinàmics produïts pel sistema de compactació exigit o adoptat, no s'originin esforços anormals en el 
formigó, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu període d'enduriment, així com tampoc 
moviments locals en els encofrats superiors als 5 mm. 
Els enllaços dels diferents elements o plans dels motlles seran sòlids i senzills, de manera que el seu 
muntatge es verifiqui amb facilitat. Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum 
lliure es disposaran amb la contra-fletxa necessària perquè, una vegada encofrat i carregat l'element, 
aquest conservi una lleugera cavitat en el intradós. 
Els motlles ja usats i que vagin a servir per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats. 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, a fi d'evitar l'absorció de l'aigua continguda 
en el formigó, i es netejaran especialment els fons deixant-se obertures provisionals per a facilitar 
aquesta labor. 
Les juntes entre les diferents taules haurien de permetre el entumiment de les mateixes per la humitat 
del reg i del formigó, sense que, no obstant això, deixin escapar la pasta durant el formigonat, per a 
això es podrà realitzar un segellat adequat. 
Es tindran en compte els plànols de l'estructura i d'especejament dels encofrats. Confecció de les 
diverses parts de l'encofrat: Muntatge segons un ordre determinat segons sigui la peça a formigonar: si 
és un mur primer es col·loca una cara, després l'armadura i, finalment l'altra cara; si és en pilars, primer 
l'armadura i després l'encofrat, i si és en bigues primer l'encofrat i a continuació l'armadura. No es 
deixaran elements separadors o tirants en el formigó després de desencofrar, sobretot en ambients 
agressius. 
S'anotarà la data de formigonat de cada peça, amb la finalitat de controlar la seva desencofrat. 
El suport sobre el terreny es realitzarà mitjançant taulons/dorments. Si l'altura és excessiva per als 
puntals, es realitzaran plànols intermedis amb taulons col·locats perpendicularment a aquests; les línies 
de puntals inferiors aniran esbiaixats. 
Es vigilarà la correcta col·locació de tots els elements abans de formigonar, així com la neteja i 
humitejat de les superfícies. L'abocament del formigó es realitzarà a la menor altura possible. 
S'aplicaran els desencofrats abans de col·locar les armadures. Els encofrats haurien de resistir les 
accions que es desenvolupin durant l'operació d'abocament i vibrat, i tenir la rigidesa necessària per a 
evitar deformacions, segons les següents toleràncies: 
 
Espessors en m            Tolerància en mm 
 
Fins a 0,10       2 
De 0,11 a 0,20     3 
De 0,21 a 0,40      4 
De 0,41 a 0,60     6 
De 0,61 a 1,00      8 
Més de 1,00      10. 
 
Dimensions horitzontals o verticals entre eixos: 

Parcials     20 
Totals      40. 

 
 
 
Desploms: 

En una planta    10 
En total     30 
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23.2. Fitacions i cintres. 
Construcció i muntatge Les cintres i fitacions haurien de ser capaces de resistir el seu pes propi i el de 
l'element complet sustentat, així com altres sobrecàrregues accidentals que puguin actuar sobre elles 
(operaris, maquinària, vent, etc.). 
Les cintres i fitacions tindran la resistència i disposició necessària perquè en cap moment els 
moviments locals, sumats si escau als de l'encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els de conjunt la 
mil·lèsima de la llum (1/1.000). 
23.3. Desencofrat i descintrat del formigó 
El desencofrat de costaners verticals d'elements de poc cant podrà efectuar-se a 1 dia de formigonada 
la peça, tret que durant aquest interval s'hagin produït baixes temperatures i altres coses capaces 
d'alterar el procés normal d'enduriment del formigó. Els costaners verticals d'elements de gran cant no 
haurien de retirar-se abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions apuntades anteriorment, tret que 
s'empri guarit a vapor. 
El descintrat podrà realitzar-se quan, a la vista de les circumstàncies i temperatura, en el resultat de les 
proves de resistència l'element de construcció sustentat hagi adquirit el doble de la resistència 
necessària per a suportar els esforços que apareguin al descintrar. El descintrat es farà de manera 
suau i uniforme, recomanant-se l'ocupació de bressols, gats, caixes de sorra i altres dispositius, quan 
l'element a descimbrar sigui de certa importància. 
Condicions de desencofrat: 
- No es procedirà al desencofrat fins a transcorregut un mínim de 7 dies per als suports i 3 dies per als 
altres casos, sempre amb l'aprovació de la direcció facultativa. 
 - Quan el desencofrat sigui dificultós es regarà abundantment, també es podrà aplicar desencofrant 
superficial. 
- S'apilaran els elements d'encofrat que es vagin a reutilitzar, després d'una curosa neteja. 
 
23.4. Amidament i abonament 
Els encofrats s'amidaran sempre per m² de superfície en contacte amb el formigó, no sent d'abonament 
les obres o excessos d'encofrat, així com els elements auxiliars de subjecció o fitacions necessàries per 
a mantenir l'encofrat en una posició correcta i segura contra esforços de vent, etc. En aquest preu 
s'inclouen, a més, els desencofrats i les operacions de desencofrat i retirada del material. En el cas que 
en el quadre de preus estigui inclòs l'encofrat la unitat de formigó, s'entén que tant l'encofrat com els 
elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en el mesurament del formigó. 
 
Article 24. Armadures 
 
24.1. Col·locació, recobriment i entroncament d'armadures 
Totes aquestes operacions s'efectuaran d'acord amb la EHE. 
 
24.2. Amidament i abonament 
De les armadures d'acer emprades en el formigó armat s'abonaran els kg realment emprats, 
deduïts dels plànols d'execució, per mesurament de la seva longitud, afegint la longitud dels solapes 
d'entroncament, amidada en obra i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diàmetres 
emprats. 
En cap cas s'abonarà amb solapes un pes major del 5% del pes del rodó resultant del mesurament 
efectuat en el plànol sense solapes. El preu comprendrà a la pesada, la neteja d'armadures, si és 
necessari, el doblegat de les mateixes, sustentació i col·locació en obra, inclòs el filferro per a 
lligaments i separadors, la pèrdua per retallades i totes quantes operacions i mitjans auxiliars siguin 
necessaris. 
 
 
 
 
 
 
 

Article 25 Estructures d'acer 
 
25.1 Descripció Sistema estructural realitzat amb elements d'acer laminat. 
25.2 Condicions prèvies 
- Es disposarà de zones d'apilament i manipulació adequades. 
- Les peces seran de les característiques descrites en el projecte d'execució. 
- Es comprovarà el treball de soldadura de les peces compostes realitzades en taller. 
- Les peces estaran protegides contra la corrosió amb pintures adequades. 
 
25.3 Components 
- Perfils d'acer laminat. 
- Perfils conformats. 
- Xapes i platines. 
- Cargols calibrats. 
- Cargols d'alta resistència. 
- Cargols ordinaris. 
- Rebló. 
 
25.4 Execució 
- Neteja de restes de formigó, etc. de les superfícies on es procedeix al traçat de replantejos i soldadura 
d'arrencades. 
- Traçat d'eixos de replanteig. 
- S'utilitzaran falques, fitacions, perns, sergents i qualsevol altre mitjà que asseguri la seva estabilitat 
durant el muntatge. 
- Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial, permetent-se l'ús de cisalles per al cort de xapes. 
- Els corts no presentaran irregularitats ni rebaves. 
- No es realitzaran les unions definitives fins a haver comprovat la perfecta posició de les peces. 
- Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. 
- Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat. 
Unions mitjançant cargols d'alta resistència: 
- Es col·locarà una volandera, amb bisell cònic, sota el cap i sota la rosca. 
- La part roscada de l'espiga sobresortirà de la rosca almenys un filet. 
- Els cargols s'estrenyeran en un 80% en la primera volta, començant pels del centre. 
- Els forats tindran un diàmetre 2 mm major que el nominal del cargol. 
 
Unions mitjançant soldadura: 
S'admeten els següents procediments: 
- Soldadura elèctrica manual, per arc descobert amb elèctrode revestit. 
- Soldadura elèctrica automàtica, per arc en atmosfera gasosa. 
- Soldadura elèctrica automàtica, per arc submergit. 
- Soldadura elèctrica per resistència. 
- Es prepararan les superfícies a soldar realitzant exactament els espessors de gola, les longituds de 
soldat i la separació entre els eixos de soldadura en unions discontínues. 
- Els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions; després de cada cordó 
s'eliminarà l'escòria amb piqueta i raspall. 
- Es prohibeix tot refredament anormal per excessivament ràpid de les soldadures. 
- Els elements soldats per a la fixació provisional de les peces s'eliminaran curosament amb bufador, 
mai a cops. Les restes de soldadures s'eliminaran amb radial o llima. 
- Una vegada inspeccionada i acceptada l'estructura es procedirà a la seva neteja i protecció 
antioxidant, per a realitzar finalment el pintat. 
 
25.5 Control 
- Es controlarà que les peces rebudes es corresponen amb les especificades. 
- Es controlarà l'homologació de les peces quan sigui necessari. 
- Es controlarà la correcta disposició dels nusos i dels nivells de plaques d'ancoratge. 
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25.6 Mesurament 
S'amidarà per kg d'acer elaborat i muntat en obra, inclosos despuntis. En qualsevol cas se seguiran els 
criteris establerts en els mesuraments. 
 
25.7 Manteniment 
Cada 3 anys es realitzarà una inspecció de l'estructura per a comprovar el seu estat de conservació i la 
seva protecció antioxidant i contra el foc. 
 
Article 26 Estructures de fusta 
 
26.1 Descripció 
Conjunt d'elements de fusta que, units entre si, constitueixen l'estructura d'un edifici. 
 
26.2 Condicions prèvies 
La fusta a utilitzar haurà de reunir les següents condicions: 
- Color uniforme, freturós de nusos i de mesures regulars, sense fractures. 
- No tindrà defectes ni malalties, putrefacció o corcs.  
- Estarà tractada contra insectes i fongs.  
- Tindrà un grau d'humitat adequat per a les seves condicions d'ús, si és dessecada contindrà entre el 
10 i el 15% del seu pes en aigua; si és fusta seca pesarà entre un 33 i un 35% menys que la verd. 
- No s'utilitzarà fusta sense escorçar i estarà tallada al fil. 
 
 26.3 Components 
 - Fusta. 
- Claus, cargols, cues. 
- Platines, brides, xapes, estreps, abraçadores. 
 
26.4 Execució 
Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col·locació i repartiment 
definides en projecte. 
Les brides estaran formades per peces d'acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9 mm; els 
tirants seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. 
Tindran un taló en el seu extrem que s'introduirà en un petit encaix practicat en la fusta. 
Tindran almenys tres passadors o tirafons. No estaran permesos els ancoratges de fusta en els 
entramats. Els claus es col·locaran “contrapeados”, i amb una lleugera inclinació. Els cargols 
s'introduiran per rotació i en orifici prèviament practicat de diàmetre molt inferior. 
Els plançons s'introduiran a cops en els orificis, i posteriorment clavats. Tota unió tindrà almenys 4 
claus. No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metàl·lics, tret que s'utilitzin sistemes adequats 
mitjançant arpons, estreps, brides, esquadres, i en general mitjançant peces que assegurin un 
funcionament correcte, resistent, estable i indeformable. 
 
26.5 Control 
S'assajaran a compressió, mòdul d'elasticitat, flexió, tall, tracció; es determinarà la seva duresa, 
absorció d'aigua, pes específic i resistència a ser fenedura. Es comprovarà la classe, qualitat i marcat, 
així com les seves dimensions. 
Es comprovarà el seu grau d'humitat; si està entre el 20 i el 30%, s'incrementaran les seves dimensions 
un 0,25% per cada 1% d'increment del contingut d'humitat; si és inferior al 20%, es disminuiran les 
dimensions un 0,25% per cada 1% de disminució del contingut d'humitat. 
 
26.6 Mesurament 
El criteri de mesurament varia segons la unitat d'obra, pel que se seguiran sempre les indicacions 
expressades en els mesuraments. 
 
 
 

26.7 Manteniment 
Es mantindrà la fusta en un grau d'humitat constant del 20% aproximadament. S'observarà 
periòdicament per a prevenir l'atac de xilòfags. Es mantindran en bones condicions els revestiments 
ignífugs i les pintures o vernissos. 
 
Article 27. Ram de picapedrer 
 
27.1 Descripció 
Són elements de pedra de diferent espessor, forma de col·locació, utilitat, etc., utilitzats en la 
construcció d'edificis, murs, rematades, etc. 
Pel seu ús es poden dividir en: xapat, maçoneria, carreuó, cadirat, peces especials. 
- Xapat 
Revestit d'altres elements ja existents amb pedres d'espessor mig, no té missió resistent sinó solament 
decorativa. Es pot utilitzar tant a l'exterior com a l'interior, amb junta o sense ella. El morter utilitzat pot 
ser variat. La pedra pot anar llaurada o no, ordinària, etc. 
- Maçoneria 
Mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o decorativa, i que per la 
seva col·locació es denomina ordinària, concertada i carejada. Les pedres tenen forma més o menys 
irregular i amb espessors desiguals. El pes estarà comprès entre 15 i 25 kg. 
 
Es denomina: 
A os: quan les peces s'assenten sense interposició de morter. 
Ordinària: quan les peces s'assenten i reben amb morter. 
Tosca: quan s'empren les pedres de paredar brutes, presentant al capdavant la cara natural de pedrera 
o la qual resulta de la simple fractura de les pedres de paredar amb almahena. 
Rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb morter, bé 
conservant el plànol dels paredats, o bé alterant-lo. Aquesta denominació serà independent que la 
maçoneria sigui ordinària o en sec. 
Carejada: obtinguda corregint els sortints i desigualtats de les parets de paredar.  
Concertada: s'obté quan es llauren els jaços de suport de les parets de paredar; pot ser alhora 
rejuntada, tosca, ordinària o carejada. 
- Carreus 
 Mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missió resistent o decorativa, que per la 
seva col·locació es denomina ordinària, concertada i careada. Les pedres tenen forma més o menys 
irregular i amb espessors desiguals. El pes de les peces permetrà la col·locació a mà. 
- Cadirat 
És la fàbrica realitzada amb carreuons, carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que pot tenir 
missió resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb espessors uniformes. Necessiten 
útils per al seu desplaçament, tenint una o més cares llaurades. El pes de les peces és de 75 a 150 kg. 
- Peces especials 
Elements de pedra d'utilitat variada, com brancals, llindes, baranes, cavalló, cornises, permòdol, 
impostes, columnes, arcs, voltes i altres. Normalment tenen missió decorativa, si bé en altres casos a 
més tenen missió resistent. 
 
27.2 Components 
Xapat: 
- Pedra d'espessor entre 3 i 15 cm. 
- Morter de ciment i sorra de riu 1:4 . 
- Ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R . 
- Ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents. 
Maçoneria i carreuons: 
- Pedra d'espessor entre 20 i 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Morter de ciment i sorra de riu 1:4 . 
- Ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R . 
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- Ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents. 
- Possibilitat d'encofrat per dintre de fusta, metàl·lic o maó. 
Cadirat: 
- Pedra d'espessor entre 20 i 50 cm. 
- Forma regular. 
- Morter de ciment i sorra de riu 1:4 . 
- Ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R . 
- Ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents. 
- Possibilitat d'encofrat per dintre de fusta, metàl·lic o maó. 
Peces especials: 
- Pedres de diferent grossor, mesures i formes. 
- Forma regular o irregular. 
- Morter de ciment i sorra de riu 1:4 o morters especials. 
- Ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R . 
- Ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents. 
- Possibilitat d'encofrat per dintre de fusta, metàl·lic o maó. 
 
27.3 Condicions prèvies 
- Plànols de projecte on es defineixi la situació, forma i detalls. 
- Murs o elements base acabats. 
- Forjats o elements que puguin tacar els acabats. 
- Col·locació de pedres a peu de tall. 
- Bastides instal·lades. 
- Ponts tèrmics acabats. 
 
27.4 Execució 
- Extracció de la pedra en pedrera i apilat i/o carregat en camió. 
- Bolcat de la pedra en lloc idoni. 
- Replanteig general. 
- Col·locació i aplomat de mires d'acord a especificacions de projecte i direcció facultativa. 
- Estesa de fils entre mires. 
- Neteja i humectació del jaç de la primera filada. 
- Col·locació de la pedra sobre la capa de morter. 
- Encunyat de les parets de paredar (segons el tipus de fàbrica, procedirà o no). 
- Execució de les maçoneries o carreus, temptejant amb regla i plomada o nivell, rectificant la seva 
posició. 
- Rejuntat de les pedres, si així s'exigís. 
- Neteja de les superfícies. 
- Protecció de la fàbrica recient executada enfront de la pluja, gelades i temperatures elevades amb 
plàstics o altres elements. 
- Regat a l'endemà. 
- Retirada del material sobrant. 
- Ancoratge de peces especials. 
 
27.5 Control 
- Replanteig. 
- Distància entre eixos, a punts crítics, buits, etc. 
- Geometria dels angles, arcs, murs pilastres. 
– Distàncies màximes d'execució de juntes de dilatació. 
- Planeïtat. 
- Aplomat. 
- Horitzontalitat de les filades. 
- Tipus de rejuntat exigible. 
- Neteja. 
- Uniformitat de les pedres. 

- Execució de peces especials. 
- Gruix de juntes. 
- Aspecte de les parets de paredar: esquerdes, pèls, adherències, símptomes de descomposició, 
fissuració, disgregació. 
- Morters utilitzats. 
 
27.6 Seguretat 
Es complirà estrictament el que per a aquests treballs estableixi l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene el Treball. 
Les escales o mitjans auxiliars estaran ferms, sense possibilitat de lliscament o caiguda. En operacions 
on calgui, l'oficial contarà amb la col·laboració de l'ajudant. S'utilitzaran les eines adequades. Es tindrà 
especial cura en no sobrecarregar les bastides o plataformes. S'utilitzaran guants i ulleres de seguretat. 
S'utilitzarà calçat apropiat. 
Quan s'utilitzin eines elèctriques, aquestes estaran dotades de grau d'aïllament II. 
 
27.7 Amidament 
Els xapats s'amidaran per m², indicant espessors, o per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m². 
Les maçoneries i cadirats s'amidaran per m², no descomptant els buits inferiors a 2 m². 
Els paviments s'amidaran per m². Els brancals, cavallons, cornises, permòdols, impostes, arcs i voltes 
s'amidaran per m lineals. Les columnes s'amidaran per unitat, així com altres elements especials com: 
boles, escuts, fustos, etc. 27.8 Manteniment Es cuidarà que els rejuntats estiguin en perfecte estat per 
a evitar la penetració d'aigua. 
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials. S'evitarà la caiguda d'elements despresos. Es 
netejaran els elements decoratius amb productes apropiats. S'impermeabilitzaran amb productes idonis 
les fàbriques que estiguin en procés de descomposició. Es tractaran amb resines especials els 
elements deteriorats pel pas del temps. 
 
Article 28. Ofici de paleta 
 
28.1. Fàbrica de maó 
Els maons es col·loquen segons els aparells presentats en el projecte. Abans de col·locar-los 
s'humitejaran en aigua. El humitejament haurà de ser fet immediatament abans de la seva ocupació, 
havent d'estar submergits en aigua 10 min almenys. Excepte especificacions en contrari, la llinyola ha 
de tenir un espessor de 10 mm. Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara 
bona perfectament plana, vertical i a plànol amb els altres elements que hagi de coincidir. 
Per a això es farà ús de les mires necessàries, col·locant la corda en les divisions o marques fetes en 
les mires. Excepte indicació en contra s'emprarà un morter de 250 kg de ciment I-35 per m³ de pasta. A 
l'interrompre el treball, es quedarà el mur en lligada per a travar a l'endemà la fàbrica amb l'anterior. AL 
reprendre el treball es regarà la fàbrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter. Les unitats en 
angle es faran de manera que es deixi mig maó d'un mur contigu, alterant-se les filessis. 
L’amidament es farà per m², segons s'expressa en el quadre de preus. S'amidaran les unitats realment 
executades, descomptant-se els buits. Els maons es col·locaran sempre “a restregón”. 
Els tancaments de més de 3,5 m d'altura estaran ancorats en les seves 4 cares. Els quals superin 
l'altura de 3,5 m estaran rematats per un cèrcol de formigó armat. Els murs tindran juntes de dilatació i 
de construcció. 
Les juntes de dilatació seran les estructurals, quedaran esbiaixades i se segellaran amb productes 
sellants adequats. En l'arrencada del tancament es col·locarà una capa de morter de 1 cm d'espessor 
en tota l'amplària del mur. Si l'arrencada no anés sobre forjat, es col·locarà una làmina de barrera 
antihumitat. 
En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixarà una junta de 2 cm que s'emplenarà 
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament. 
Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjançant una sabata i/o una placa de 
suport. Els murs conservaran durant la seva construcció els ploms i nivells de les nafres, i seran 
estancs al vent i a la pluja. 
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Tots els buits practicats en els murs aniran proveïts del seu corresponent carregament. A l'acabar la 
jornada de treball, o quan calgui suspendre-la per les inclemències del temps, es arriostraran els draps 
realitzats i sense acabar. Es protegirà de la pluja la fàbrica recentment executada. Si ha gelat durant la 
nit es revisarà l'obra del dia anterior. No es treballarà mentre estigui gelant. 
El morter s'estendrà sobre la superfície de seient a bastament perquè la nafra i la lligada desbordin. 
No s'utilitzaran peces menors de ½ maó. Les trobades de murs i cantons s'executaran en tot el seu 
espessor i en totes els seus filades. 
 
28.2. Envà de maó buit doble 
Per a la construcció d'envans s'empraran envans buits col·locant-los de cant, amb els seus costats 
majors formant els paraments de l'envà. Es mullaran immediatament abans del seu ús. 
Es prendran amb morter de ciment. La seva construcció es farà amb auxili de mires i entenimentades i 
s'emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en l'envà hagi buits es col·locaran prèviament 
els cèrcols que quedaran perfectament aplomats i anivellats. 
El seu mesurament de farà per m² d'envà realment executat. 
 
28.3. Cítares de maó perforat i buit doble 
Es prendran amb morter de ciment i amb condicions de mesurament i execució anàlogues a  les 
descrites en el paràgraf  28.2 per l’envà. 
 
28.4. Envans de maó buit senzill 
Es prendran amb morter de ciment i amb condicions d'execució i mesurament anàlogues en el paràgraf 
28.2. 
 
28.5. Guarnit i mestrejat de guix negre 
Per a executar els guarnits es construiran unes mostres de guix prèviament que serviran de guia a la 
resta del revestiment. 
Per a això es col·locaran ratlles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m aproximadament, subjectant-los 
amb dos punts de guix en ambdós extrems. Les ratlles han d'estar perfectament aplomats, guardant 
una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament del parament a revestir. Les cares interiors de les ratlles 
estaran situades en un mateix pla, per a això es tendirà una corda per als punts superiors i inferiors de 
guix, havent de quedar aplomats en els seus extrems. Una vegada fixos les ratlles es regarà el 
parament i es tirarà el guix entre cada ratlla i el parament, procurant que quedi bé empleno el buit. 
Per a això, se seguiran llançant pellades de guix al parament passant una regla ben recta sobre les 
mestres, quedant enrasat el guarnit amb les mestres. Les masses de guix caldrà fer-les en quantitats 
petites per a ser usades immediatament i evitar la seva aplicació quan estigui “mort”. Es prohibirà 
tallantment la preparació del guix en grans gavetes amb gran quantitat d'aigua perquè vagi espessint 
segons es vagi emprant. 
 
28.5. Guarnit i mestrejat de guix negre 
Per a executar els guarnits és construiran uneixes mostres de guix prèviament que serviran de guia a la 
resta del revestiment. Per a això és col·locaran ratlles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m 
aproximadament, subjectant-los amb dos punts de guix en ambdós extrems. 
Les ratlles han d'estar perfectament aplomades, guardant una distància de 1,5 a 2 cm aproximadament 
del parament a revestir. Els cares interiors dels ratlles estaran situades en un mateix pla, per a això és 
tendirà una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar aplomats en els seus 
extrems. 
Una vegada fixos els ratlles és regarà el parament i és tirarà el guix entre cada ratlla i el parament, 
procurant que quedi bé empleno el buit. Per a això, es seguiran llançant pellades de guix al parament 
passant una regla ben recta sobre els mestres, quedant enrasat el guarnit amb els mestres. Els masses 
de guix caldrà fer-los en quantitats petites per a ser usades immediatament i evitar la seva aplicació 
quan estigui “mort”. És prohibirà tallantment la preparació del guix en grans gavetes amb gran quantitat 
d'aigua perquè vagi espessint segons és vagi emprant. 
Si el guarnit va a rebre un guarnit posterior, quedarà amb la seva superfície rugosa a fi de facilitar 
l'adherència de l'arrebossat. En totes els cantons es col·locaran guardavius metàl·lics de 2 m d'altura. 

La seva col·locació es farà per mitjà d'una ratlla degudament aplomada que servirà, al mateix temps, 
per a fer la mestra del cantó. 
L’amidament es farà per m² de guarnit realment executat, deduint-ne buits, incloent-se en el preu tots 
els mitjans auxiliars, bastides, banquetes, etc., emprats per a la seva construcció. En el preu s'inclouran 
així mateix els guardavius dels cantons i la seva col·locació. 
 
28.6. Arrebossat de guix blanc 
Per als arrebossats s'usaran únicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament de pastat 
s'estendrà sobre el guarnit de guix fet prèviament, estenent-lo amb la plana i estrenyent fortament fins 
que la superfície quedi completament llisa i fina. L'espessor de l'arrebossat serà de 2 a 3 mm. És 
fonamental que la mà de guix s'apliqui immediatament després de pastat per a evitar que el guix estigui 
“mort”. 
El seu mesurament i abonament serà per m² de superfície realment executada. Si en el quadre de 
preus figura el guarnit i l'arrebossat en la mateixa unitat, el mesurament i abonament corresponent 
comprendrà totes les operacions i mig auxiliars necessaris per a deixar bé acabat i rematat tant el 
guarnit com l'arrebossat, amb tots els requisits prescrits en aquest plec. 
 
28.7. Arrebossats de ciment. 
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m³ de pasta en paraments 
exteriors, i de 500 kg de ciment per m³ en paraments interiors, emparant-se sorra de riu o de barranc, 
rentada per a la seva confecció. Abans d'estendre el morter es prepararà el parament sobre el qual 
hagi d'aplicar-se. En tots els casos es netejaran bé de pols els paraments i es rentaran, havent d'estar 
humida la superfície de la fàbrica abans d'estendre el morter. La fàbrica ha d'estar en el seu interior 
perfectament seca. Les superfícies de formigó es picaran, regant-les abans de conducta a l'arrebossat. 
Preparada així la superfície, s'aplicarà amb força el morter sobre una part del parament per mitjà de la 
plana, evitant tirar una porció de morter sobre una altra ja aplicada. Així s'estendrà una capa que 
s'anirà regularitzant al mateix temps que es col·loca per a això es recollirà amb el cant de la plana el 
morter. 
Sobre el revestiment tou encara es tornarà a estendre una segona capa, continuant així fins que la part 
sobre la qual s'hagi operat tingui convenient homogeneïtat. A l'emprendre la nova operació haurà fargat 
la part aplicada anteriorment. Serà necessari doncs, humitejar sobre la junta d'unió abans de tirar sobre 
elles les primeres planes del morter. 
La superfície dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l'adherència del revoco que es tira 
sobre ells. En el cas que la superfície hagi de quedar fratassada es donarà una segona capa de morter 
fi amb el fratàs. 
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, segons el parer de la direcció facultativa, 
s'humitejaran diàriament els arrebossats, bé durant l'execució o bé després d'acabada, perquè 
l'enduriment es realitzi en bones condicions. 
 
- Preparació del morter: 
Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran especificades 
en la documentació tècnica; en cas contrari, quan les especificacions vengen donades en proporció, se 
seguiran els criteris establerts, per a cada tipus de morter i dosificació, en la taula 5 de la NTE-RPE. No 
es confeccionarà morter quan la temperatura de l'aigua de pastat excedeixi de la banda compresa entre 
5º C i 40º C . 
El morter es batrà fins a obtenir una barreja homogènia. Els morters de ciment i mixts s'aplicaran a 
continuació de la seva pastat, mentre que els de calç no es podran utilitzar fins a 5 h després. Es 
netejaran els útils de pastat cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter. 
- Condicions generals d'execució: Abans de l'execució de l'arrebossat es comprovarà que: Les 
superfícies a revestir no es veuran afectades, abans de l'enduriment del morter, per l'acció lesiva 
d'agents atmosfèrics de qualsevol índole o per les pròpies obres que s'executen simultàniament. Els 
elements fixos com reixes, ganxos, cèrcols, etc. han estat rebuts prèviament quan l'arrebossat ha de 
quedar vist. S'han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest es troba fargat quan es 
tracti de morter o formigó. 
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- Durant l'execució: 
Es pastarà la quantitat de morter que s'estimi pot aplicar-se en òptimes condicions abans que s'iniciï 
l'enduriment; no s'admetrà l'addició d'aigua una vegada pastat. 
Abans d'aplicar morter sobre el suport s'humitejarà lleugerament aquest, a fi que no absorbeixi aigua 
necessària per a l'enduriment. 
En els arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar fissuracions irregulars, serà necessari 
fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjançant nafres de 5 
mm de profunditat. 
En les trobades o díedres formats entre un parament vertical i un sostre, s'arrebossarà aquest en 
primer lloc. Quan l'espessor de l'arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzarà per capes successives, 
sense que cap d'elles superi aquest espessor. 
Es reforçaran, amb tela metàl·lica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l'alcalinitat del 
ciment, les trobades entre materials distints, particularment, entre elements estructurals i tancaments o 
particions, susceptibles de produir fissures en l'arrebossat; aquesta tela es col·locarà tibant i fixada al 
suport amb solapament mínim de 10 cm a banda i banda de la línia de discontinuïtat. 
En temps de gelades, quan no quedi garantida la protecció de les superfícies, se suspendrà l'execució; 
es comprovarà, al reprendre els treballs, l'estat d'aquelles superfícies que haguessin estat revestides. 
En temps plujós se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades 
es protegiran amb lones o plàstics. 
En temps extremadament sec i calorós i/o en superfícies molt exposades al sol i/o a vents molt secs i 
càlids, se suspendrà l'execució. 
 
- Després de l'execució: 
Transcorregudes 24 h des de l'aplicació del morter es mantindrà humida la superfície arrebossada, fins 
que el morter hagi fargat. No es fixaran elements en l'esquerdejat fins que hagi fargat totalment i no 
abans de 7 dies. 
 
28.8. Formació d'esglaons 
Es construiran amb maó buit doble pres amb morter de ciment. 
 
Articulo 29. Cobertes. Formació de pendents i aiguavés 
 
29.1 Descripció 
Treballs destinats a l'execució dels plànols inclinats, amb el pendent previst, sobre els quals ha de 
quedar constituïda la coberta o tancament superior d'un edifici. 
 
29.2 Condicions prèvies 
- Documentació arquitectònica i plans d'obra: 
Plànols de planta de cobertes amb definició del sistema adoptat per a executar els pendents, la 
ubicació dels elements excel·lents de la coberta, etc. Escala mínima 1:100 . 
Plànols de detall amb representació gràfica de la disposició dels diversos elements, estructurals o no, 
que conformaran els futurs aiguavés per als quals no existeixi o no s'hagi adoptat especificació 
normativa alguna. Escala 1:20. Els símbols de les especificacions citades es referiran a la norma NTE-
QT i, en defecte d'això, a les assenyalades pel fabricant. 
Solució d'interseccions amb els conductes i elements constructius que sobresurten dels plànols de 
coberta i execució dels mateixos: xunts, xemeneies, etc. En ocasions, segons sigui el tipus d’aiguavés 
a executar, haurà d'estar executada l'estructura que servirà de suport als elements de formació de 
pendent. 
 
29.3 Components 
S'admet una gamma molt àmplia de materials i formes per a la configuració dels aiguavés de 
coberta, amb les limitacions que estableix la normativa vigent i les quals són inherents a les condicions 
físiques i resistents dels propis materials. 
Sense entrar en els detalls morfològics o de procés industrial, podem citar, entre uns altres, els 
següents materials: 

- Fusta. 
- Acer. 
- Formigó. 
- Ceràmica. 
- Ciment. 
- Guix. 

 
29.4 Execució 
La configuració dels vessants d'una coberta d'edifici requereix contar amb una disposició estructural per 
a conformar els pendents d'evacuació d'aigües de pluja i un element superficial (tauler) que, recolzat en 
aquesta estructura, completi la formació d'una unitat constructiva susceptible de rebre el material de 
cobertura i impermeabilització, així com de permetre la circulació d'operaris en els treballs de 
referència. 
 
Formació de pendents. Existeixen dues formes d'executar els pendents d'una coberta: 
- L'estructura principal conforma el pendent. 
- El pendent es realitza mitjançant estructures auxiliars. 
1. Pendent conformat per la pròpia estructura principal de coberta: 
a) Cintres: estructures triangulades de fusta o metàl·liques sobre les quals es disposen, 
transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o taulers de tipus ceràmic, de 
fusta, prefabricats de formigó, etc.). El material de cobriment podrà ancorar-se a les corretges (o als 
cabirons que s'hagin pogut fixar al seu torn sobre elles) o rebre’ls sobre els elements superficials o 
taulers que es configurin sobre les corretges. 
b) Plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre suports 
estructurals i sobre les quals es col·locarà el material de cobriment o, si escau, altres elements auxiliars 
sobre els quals clavar-lo o rebre'l. 
c) Biguetes inclinades: que donaran suport sobre l'estructura de manera que no ocasionin embranzides 
horitzontals sobre ella o aquests quedin perfectament contrarestats. Sobre les biguetes podrà 
constituir-se bé un forjat inclinat amb entrebigat de revoltons i capa de compressió de formigó, o bé un 
tauler de fusta, ceràmic, d'elements prefabricats, de panells o xapes metàl·liques perforades, formigó 
cel·lular armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, metàl·liques o de formigó armat o pretesat; quan 
s'emprin de fusta o metàl·liques duran la corresponent protecció. 
2. Pendent conformat mitjançant estructura auxiliar: Aquesta estructura auxiliar donarà suport sobre un 
forjat horitzontal o volta i podrà executar-se de manera diversa: 
a) Envanets de sostremort: es realitzaran amb fàbrica alleugerida de maó buit col·locat a sardinell, 
rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i contaran amb buits en un 25% de la seva superfície; 
s'independitzaran del tauler mitjançant una fulla de paper. 
Quan la formació de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits de maó buit senzill, les llimes, 
carener, vores lliures, doblegat en juntes estructurals, etc. s'executaran amb envà alleugerit de maó buit 
doble. 
Els envans o envans estaran perfectament aplomats i alineats; a més, quan arribin a una altura mitja 
superior a 0,50 m, s'haurien de arriostrar amb uns altres, normals a ells. Les trobades estaran 
degudament lligats i, si escau, l'aïllament tèrmic disposat entre envanets serà de l'espessor i la tipologia 
especificats en la documentació tècnica. 
b) Envans amb bloc de formigó cel·lular: després del replanteig de les llimes i carener sobre el forjat, es 
començarà la seva execució (similar als envans conillers) col·locant la primera filada de cada envà 
deixant separats els blocs ¼ de la seva longitud. Les següents filades s'executaran de manera que els 
buits deixats entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior. 
 
Formació de taulers: 
Qualsevol sigui el sistema triat, dissenyat i calculat per a la formació dels pendents, s'imposa la 
necessitat de configurar el tauler sobre el qual ha de rebre’ls el material de cobriment. Únicament quan 
aquest arriba a característiques relativament autoportants i unes dimensions superficials mínimes sol 
no ser necessària la creació de tauler, en aquest cas les peces de cobriment aniran directament 
ancorades mitjançant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirons estructurals. 
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El tauler pot estar constituït, segons indicàvem abans, per una fulla de maó, fusta, elements 
prefabricats, de panells o xapes metàl·liques perforades, formigó cel·lular armat, etc. 
La capa d'acabat dels taulers ceràmics serà de morter de ciment o formigó que actuarà com capa de 
compressió, emplenarà les juntes existents i permetrà deixar una superfície plana d'acabat. 
En ocasions, aquesta capa final es constituirà amb morter de guix. 
Quan augmenti la separació entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigó 
cel·lular, cap disposar perfils en T metàl·lics, galvanitzacions o amb altre tractament protector, a manera 
de corretges, la secció de les quals i separació vindran definides per la documentació de projecte o, si 
escau, les disposicions del fabricant i sobre els quals donaran suport les plaques de formigó cel·lular, 
de dimensions especificades, que conformaran el tauler. 
Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de 
fusta o altres elements per a l'ancoratge de xapes d'acer, coure o zinc, teules de formigó, ceràmica o 
pissarra, etc. 
La disposició d'aquests elements s'indicarà en cada tipus de cobertura de la qual formin part. 
 
Articulo 30. Cobertes planes. 
 
Terrats 30.1 Descripció 
Coberta o sostre exterior el pendent del qual està compresa entre el 1% i el 15% que, segons l'ús, 
poden ser transitables o no transitables; entre aquestes, per les seves característiques pròpies, cap 
citar els terrats enjardinats. Poden disposar de protecció mitjançant barana, balustrada o ampit de 
fàbrica. 
 
30.2 Condicions prèvies 
- Plànols fitats d'obra, amb definició de la solució constructiva adoptada. 
- Execució de l'últim forjat o suport, baixants, petos perimetrals… 
- Neteja de forjat per al replanteig de vessants 
 i elements singulars. 
- Apilament de materials i disponibilitat d'equip de treball. 
 
30.3 Components 
Els materials emprats en la composició d'aquestes cobertes, naturals o elaborats, abasten una gamma 
molt àmplia a causa de les diverses variants que poden adaptar-se tant per a la  formació de pendents, 
com per a l'execució de la membrana impermeabilitzant, l'aplicació d'aïllament, els paviments o acabats 
superficials, els elements singulars, etc. 
 
30.4 Execució 
Sempre que es trenqui la continuïtat de la membrana de impermeabilització es disposaran reforços. 
Si les juntes de dilatació no estiguessin definides en projecte, es disposaran aquestes d'acord amb les 
estructurals, trencant la continuïtat d'aquestes des de l'últim forjat fins a la superfície exterior. 
Els aiguafons, canalons i caçoletes de recollida d'aigua pluvial tindran la secció necessària per a 
evacuar-la sobradament, calculada en funció de la superfície que recullin i la zona pluviomètrica 
d'enclavament de l'edifici. 
Els baixants de desguàs pluvial no distaran més de 20 m entre si. Quan els pendents siguin inferiors al 
5% la membrana impermeable pot col·locar-se independent del suport i de la protecció (sistema no 
adherit o flotant). 
Quan no es pugui garantir la seva permanència en la coberta, per succió de vent, erosions de diversa 
índole o pendent excessiu, l'adherència de la membrana serà total. 
La membrana serà monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb protecció de grava. En 
cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col·locarà membrana bicapa. Les làmines 
impermeabilitzants es col·locaran començant pel nivell més baix, disposant-se un solapament mínim de 
8 cm entre elles. 
El solapament de làmina, en les aiguafons, serà de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb albellons. En 
aquest cas, es reforçarà la membrana impermeabilitzant amb altra làmina col·locada sota ella que ha 
d'arribar fins a la baixant i ha de solapar 10 cm sobre la part superior de l'albelló. 

La humitat del suport al fer-se l'aplicació haurà de ser inferior al 5%; en altre cas poden produir-se 
humitats en la part inferior del forjat. 
La imprimació serà del mateix material que la làmina impermeabilitzant. En el cas de disposar làmines 
adherides al suport no quedaran borses d'aire entre ambdós. La barrera de vapor es col·locarà sempre 
sobre el plànol inclinat que constitueix la formació de pendent. sobre la mateixa, es disposarà 
l'aïllament tèrmic. La barrera de vapor, que es col·locarà quan existeixin locals humits sota la coberta 
(banys, cuines,...), estarà formada per oxiasfalt (1,5 kg/m²) prèvia imprimació amb producte de base 
asfàltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5 Control 
El control d'execució es portarà a terme mitjançant inspeccions periòdiques en les quals es 
comprovaran espessors de capes, disposicions constructives, col·locació de juntes, dimensions dels 
solapes, humitat del suport, humitat de l'aïllament, etc. 
Acabada la coberta, s'efectuarà una prova de servei consistent en la inundació dels draps fins a un 
nivell de 5 cm per sota de la vora de la impermeabilització en el seu lliurament a paraments. 
La presència de l'aigua no haurà de constituir una sobrecàrrega superior a la de servei de la coberta. 
Es mantindrà inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no haurien d'aparèixer humitats en la 
cara inferior del forjat. 
Si no fos possible la inundació, es regarà contínuament la superfície durant 48 h, sense que tampoc en 
aquest cas hagin d'aparèixer humitats en la cara inferior del forjat. 
Executada la prova, es procedirà a evacuar l'aigua, operació en la qual es prendran precaucions a fi 
que no arribin a produir-se danys en els baixants. En qualsevol cas, una vegada evacuada l'aigua, no 
s'admetrà l'existència de recessos o estancaments. 
 
30.6 Amidament 
L’amidament i valoració s'efectuarà, generalment, per m² de terrat, amidada en la seva projecció 
horitzontal, fins i tot lliura a paraments i part proporcional de rematades, acabada i en condicions d'ús. 
Es tindran en compte, no obstant això, els enunciats assenyalats per a cada partida del mesurament o 
pressupost, en els quals es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descompost 
resultant. 
 
30.7 Manteniment 
Les reparacions a efectuar sobre els terrats seran executades per personal especialitzat amb materials 
i solució constructiva anàlegs als de la construcció original. No es rebran sobre el terrat elements que 
puguin perforar la membrana impermeabilitzant com antenes, etc., o dificultin la circulació de les aigües 
i el seu lliscament cap als elements d'evacuació. 
El personal que tingui assignada la inspecció, conservació o reparació haurà d'anar proveït de calçat 
amb sola tova. Similars disposicions de seguretat regiran en els treballs de manteniment que en els de 
construcció. 
 
Articulo 31. Aïllaments 
 
31.1 Descripció 
Són sistemes constructius i materials que, a causa de les seves qualitats, s'utilitzen en les obres 
d'edificació per a aconseguir aïllament tèrmic, correcció acústica, absorció de radiacions o amortigüació 
de vibracions en cobertes, terrasses, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, càmeres d'aire, falsos 
sostres o conduccions, i fins i tot substituint càmeres d'aire i envans interiors. 
 
31.2 Components 
Aïllants de suro natural aglomerat. Hi ha de diversos tipus, segons el seu ús: 
- Acústic. 
- Tèrmic. 
- Antivibrador. 
 
Aïllants de fibra de vidre. 
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Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat: 
- Filtres lleugers: 
- Normal, sense recobriment. 
- Hidrofugat. 
- Amb paper Kraft. 
- Amb paper Kraft-alumini. 
- Amb paper alquitranat. 
- Amb vel de fibra de vidre. 
- Flassades o filtres consistents: 
- Amb paper Kraft. 
- Amb paper Kraft-alumini. 
- Amb vel de fibra de vidre. 
- Hidròfug, amb vel de fibra de vidre. 
- Amb un complex d'alumini/malla de fibra de vidre/PVC. 
- Panells semirígids: 
- Normal, sense recobriment. 
- Hidròfug, sense recobriment. 
- Hidròfug, amb recobriment de paper Kraft pegat amb polietilè. 
- Hidròfug, amb vel de fibra de vidre. 
- Panells rígids: 
- Normal, sense recobriment. 
- Amb un complex de paper Kraft/alumini pegat amb polietilè fos. 
- Amb una pel·lícula de PVC blanc pegada amb cua ignífuga. 
- Amb un complex de oxiasfalt i paper. 
- D'alta densitat, pegat amb cua ignífuga a una placa de cartró-guix. 
 
Aïllants de llana mineral. 
Es classifiquen en: 
- Filtres: 
- Amb paper Kraft. 
- Amb barrera de vapor Kraft/alumini. 
- Amb làmina d'alumini. 
- Panells semirrígids: 
- Amb làmina d'alumini. 
- Amb vel natural negre. 
- Panells rígids: 
- Normal, sense recobriment. 
- Autoportant, revestit amb vel mineral. 
- Revestit amb betum soldable. 
 
Aïllants de fibres minerals. 
Es classifiquen en: 
- Termoacústics. 
- Acústics. 
Aïllants de poliestirè. 
Poden ser: 
- Poliestirè expandit: 
- Normals, tipus I al VI. 
- Autoextingibles o ignífugs, amb classificació M1 davant el foc. 
- Poliestirè extruït. 
Aïllants de polietilè. 
Poden ser: 
- Làmines normals de polietilè expandit. 
- Làmines de polietilè expandit autoextingibles o ignífugues. 
Aïllants de poliuretà. 

Poden ser: 
- Escuma de poliuretà per a projecció “in situ”. 
- Planxes d'escuma de poliuretà. 
 
Aïllants de vidre cel·lular. 
Elements auxiliars. 
- Cola bituminosa, composta per una emulsió iònica de betum-cautxú de gran adherència, per a la 
fixació del panell de suro, en aïllament de cobertes inclinades o planes, façanes i ponts tèrmics. 
- Adhesiu sintètic, a força de dispersió de copolímers sintètics, apte per a la fixació del panell de suro 
en sòls i parets. 
- Adhesius adequats per a la fixació de l'aïllament, amb garantia del fabricant que no continguin 
substàncies que danyin la composició o estructura de l'aïllant de poliestirè, en aïllament de sostres i de 
tancaments per l'exterior. 
- Morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel·lular, en ponts tèrmics, paraments 
interiors i exteriors, i sostres. 
- Malla metàl·lica o de fibra de vidre, per a l'agarri del revestiment final en aïllament de paraments 
exteriors amb plaques de vidre cel·lular. 
- Grava anivellada i compactada, com suport del poliestirè en aïllament sobre el terreny. 
- Làmina geotèxtil de protecció, col·locada sobre l'aïllament en cobertes invertides. 
- Ancoratges mecànics metàl·lics, per a subjectar l'aïllament de paraments per l'exterior. 
- Accessoris metàl·lics o de PVC, com abraçadores de corretja o grapes-clip, per a subjecció  de 
plaques en falsos sostres. 
 
31.3 Condicions prèvies 
Execució o col·locació del suport o base que sostindrà a l'aïllant. La superfície del suport haurà de 
trobar-se neta, seca i lliure de pols, grasses o òxids. Haurà d'estar correctament sanejada i preparada, 
si així procedís, amb l'adequada imprimació que asseguri una adherència òptima. 
Els sortints i cossos estranys del suport han d'eliminar-se, i els buits importants han de ser emplenats 
amb un material adequat. 
En l'aïllament de forjats sota el paviment, s'haurà de construir tots els envans prèviament a la 
col·locació de l'aïllament, o almenys aixecar-los dos filades. 
En cas d'aïllament per projecció, la humitat del suport no superarà a la indicada pel fabricant com 
màxima per a la correcta adherència del producte projectat. 
En rehabilitació de cobertes o murs, s'haurien de retirar prèviament els aïllaments danyats, doncs 
poden dificultar o perjudicar l'execució del nou aïllament. 
 
31.4 Execució 
Se seguiran les instruccions del fabricant pel que fa a la col·locació o projecció del material. Les 
plaques haurien de col·locar-se solapades, de gom a gom o a trencajunts, segons el material. 
Quan s'aïlli per projecció, el material es projectarà en passades successives de 10 a 15 mm, permetent 
la total espumació de cada capa abans d'aplicar la següent. Quan hagi interrupcions 
en el treball haurien de preparar-se les superfícies adequadament per a la seva represa. Durant la 
projecció es procurarà un acabat amb textura uniforme, que no requereixi el retoc a mà. 
En aplicacions exteriors s'evitarà que la superfície de l'escuma pugui acumular aigua, mitjançant la 
necessària pendent. L'aïllament quedarà bé adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense 
defectes. 
S'haurà de garantir la continuïtat de l'aïllament, cobrint tota la superfície a tractar, posant especial cura 
a evitar els ponts tèrmics. El material col·locat es protegirà contra els impactes, pressions o altres 
accions que ho puguin alterar o danyar. També s'ha de protegir de la pluja durant i després de la 
col·locació, evitant una exposició perllongada a la llum solar. 
L'aïllament anirà protegit amb els materials adequats perquè no es deteriori amb el pas del temps. El 
recobriment o protecció de l'aïllament es realitzarà de manera que aquest quedi ferm i ho faci durador. 
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31.5 Control 
Durant l'execució dels treballs haurien de comprovar-se, mitjançant inspecció general, els següents 
apartats: 
- Estat previ del suport, el qual haurà d'estar net, ser uniforme i mancar de fissures o cossos sortints. 
- Homologació oficial AENOR, en els productes que la tinguin. 
- Fixació del producte mitjançant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjecció uniforme i 
sense defectes. 
- Correcta col·locació de les plaques solapades, de gom a gom o a trencajunts, segons els casos. 
- Ventilació de la càmera d'aire, si l'hagués. 
 
31.6 Amidaments 
En general, s'amidarà i valorarà el m² de superfície executada en veritable dimensió. En casos 
especials, podrà realitzar-se el mesurament per unitat d'actuació. Sempre estaran inclosos els elements 
auxiliars i rematades necessàries per al correcte acabat, com adhesius de fixació, corts, unions i 
col·locació. 
 
31.7 Manteniment 
S'han de realitzar controls periòdics de conservació i manteniment cada 5 anys, o abans si es 
descobrís alguna anomalia, comprovant l'estat de l'aïllament i, particularment, si s'apreciessin 
discontinuïtats, despreniments o danys. 
En cas de ser precís algun treball de reforma en la impermeabilització, s'aprofitarà per a comprovar 
l'estat dels aïllaments ocults en les zones d'actuació. 
De ser observat algun defecte, haurà de ser reparat per personal especialitzat, amb materials anàlegs 
als empleats en la construcció original. 
 
Article 32. Paviments i enrajolats 
 
32.1. Paviment de rajoles de terratzo 
Les rajoles, bé saturades d'aigua, a l'efecte de la qual haurien de tenir-se submergides en  aigua 1 h 
abans de la seva col·locació; s'assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m³ confeccionat amb 
sorra, abocat sobre altra capa de sorra bé igualada i piconada, cuidant que el material d'agafament 
formi una superfície contínua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els seus 
costats de gom a gom. 
Acabada la col·locació de les rajoles les hi embeurarà amb beurada de ciment Pòrtland, pigmentada 
amb el color del terratzo, fins que s'omplin perfectament les juntes, repetint-se aquesta operació a les 
48 h. 
 
32.2. Paviments. 
El paviment ha de formar una superfície totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineació de les 
seves juntes en totes adreces. 
Col·locant una regla de 2 m de longitud sobre el paviment, en qualsevol adreça; no haurien d'aparèixer 
buits majors a 5 mm. S'impedirà el trànsit pels paviments fins a transcorreguts 4 dies com a mínim, i en 
cas de ser aquest indispensable, es prendran les mesures precises perquè no es perjudiqui al 
paviment. 
Els paviments s'amidaran i abonaran per m² de superfície de paviment realment executada. Els 
marxapeus i els esglaons d'escala s'amidaran i abonaran per metre lineal. El preu comprèn tots els 
materials, mà d'obra, operacions i mitjos auxiliars necessaris per a acabar completament cada unitat 
d'obra conformement a les prescripcions d'aquest plec. 
 
32.3. Enrajolats de rajoles 
Les rajoles que s'empren en el xapat de cada parament o superfície, s'entonaran perfectament dintre 
del seu color per a evitar contrastos, tret que expressament s'ordeni el contrari per la direcció 
facultativa. 

El xapat estarà compost per peces llises i les corresponents i necessàries peces especials i de cant 
rom, i s'asseurà de manera que la superfície quedi tersa i unida, sense guerxesa ni deformació a junta 
seguida, formant les juntes línia seguida en tots els sentits, sense crebants ni desplomis. 
Les rajoles, submergits en aigua 12 h abans de la seva ocupació, es col·locaran amb morter de ciment, 
no admetent-se el guix com material d'agafada. Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de 
color pigmentat, segons els casos, i haurien de ser acabades curosament. El mesurament es farà per 
metre quadrat realment realitzat, descomptant-se buits i amidant-se brancals i queixals. 
Article 33. Fusteria de taller 
La fusteria de taller es realitzarà en tot conforme al que apareix en els plànols del projecte. 
Totes les fustes estaran perfectament rectes, raspallades i escatades i bé muntades a plànol i 
esquadra, ajustant perfectament les superfícies vistes. La fusteria de taller s'amidarà per m² de fusteria, 
entre costats exteriors de cèrcols, i del sòl al costat superior del cèrcol, en cas de portes. 
En aquest mesurament s'inclou el mesurament de la porta o finestra i dels cèrcols corresponents més 
els tapajunts i farratges. 
La col·locació dels cèrcols s'abonarà independentment. Condicions tècniques: 
Les fulles haurien de complir les característiques següents, segons els assajos que figuren en l'annex 
III de la Instrucció de la marca de qualitat per a portes planes de fusta. 
- Resistència a l'acció de la humitat. 
- Comprovació del plànol de la porta. 
- Comportament en l'exposició de les dues cares a atmosfera d'humitat diferent. 
- Resistència a la penetració dinàmica. 
- Resistència a la flexió per càrrega concentrada en un angle. 
- Resistència del tester inferior a la immersió. 
- Resistència a l'arrencada de cargols en els travessers, en un ample no menor de 28 mm. 
- Quan l'ànima de les fulles resisteixi l'arrencada de cargols, no necessitarà peces de reforç.  
 
En cas contrari els reforços mínims necessaris vénen indicats en els plànols. 
- En fulles cantejades, el peces anirà sense cantejar i permetrà un ajustament de 20 mm. Les fulles 
sense cantejar permetran un ajustament de 20 mm repartits per igual en peces i capçal. 
- Els ribets de la fulla vidriera seran com a mínim de 10x10 mm i quan no estigui cantejat el buit per al 
vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a mínim. 
- En les portes entaulades a l'exterior, les seves taules aniran superposades o encadellades de manera 
que no permetin el pas de l'aigua. 
- Les unions en les fulles entaulades i de la faixa seran per encaix, i haurien d'anar encolades. Es 
podran fer entroncaments longitudinals en les peces, quan aquestes compleixin les condicions 
descrites en la NTE-FCM. 
Quan la fusta vagi a ser vernissada, estarà exempta d'impureses o blavós per fongs. Si va a ser 
pintada, s'admetrà blavós en un 15% de la superfície. 
 
Cèrcols de fusta: 
- Els travessers de la porta de passada duran pollegueres amb lliurament de 5 cm, per a l'ancoratge en 
el paviment. 
- Els cèrcols vindran de taller muntats, amb les unions de taller ajustades, amb les unions encaixades i 
amb els orificis per al posterior cargolat en obra de les plantilles d'ancoratge. La separació entre elles 
serà no major de 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent de ser d'acer protegit contra 
l'oxidació. 
- Els cèrcols arribaran a obra amb riostes i rastrells per a mantenir l'esquadra, i amb una protecció per a 
la seva conservació durant l'emmagatzematge i posada en obra. 
 
Tapajunts: 
Les dimensions mínimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm. 
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Article 34. Fusteria metàl·lica 
Per a la construcció i muntatge d'elements de fusteria metàl·lica s'observaran rigorosament les 
indicacions dels plànols del projecte. 
Totes les peces de fusteria metàl·lica haurien de ser muntades, necessàriament, per la casa 
fabricadora o personal autoritzat per la mateixa, sent el subministrador el responsable del perfecte 
funcionament de totes i cadascuna de les peces col·locades en obra. 
Tots els elements es faran en locals tancats i desproveïts d'humitat, assentades les peces sobre 
rastrells de fusta, procurant que quedin bé anivellades i no hagi cap que sofreixi guerxesa o torçada 
alguna. El mesurament es farà per m² de fusteria, amidant-se entre costats exteriors. 
En el preu s'inclouen els farratges, retenidors, etc., però queden exceptuades la vidriera, pintura i 
col·locació de cèrcols. 
 
Article 35. Pintura 
 
35.1. Condicions generals de preparació del suport 
La superfície que es va a pintar ha d'estar seca, desgreixada, sense òxid ni pols, per a això s'emprarà 
raspalls, bufadors de sorra, àcids i alises quan siguin metalls. Els porus, esquerdes, escantells, etc., 
s'ompliran amb màstics o empastaments per a deixar les superfícies llises i uniformes. Es faran amb un 
pigment mineral i oli de llinosa o vernís i un cos de farciment per a les fustes. 
En els panells s'emprarà guix pastat amb aigua de cua, i sobre els metalls s'utilitzaran empastaments 
composts de 60-70% de pigment, ocre, òxid de ferro, etc. i cossos de farciment (creta, caolí, guix, espat 
pesat), 30-40% de vernís copal o àmbar i oli de fustes. 
Els màstics i empastaments s'empraran amb espàtula en forma de massilla; els líquids amb brotxa o 
pinzell o amb l'aerògraf o pistola d'aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, es passaran 
amb paper d'escata en parets i s'allisaran amb pedra pómez, aigua i filtre, sobre metalls. 
Abans de la seva execució es comprovarà la naturalesa de la superfície a revestir, així com la seva 
situació interior o exterior i condicions d'exposició al frec o agents atmosfèrics, contingut d'humitat i si 
existeixen juntes estructurals. 
Estaran rebuts i muntats tots els elements que han d'anar en el parament, com cèrcol de portes, 
finestres, canalitzacions, instal·lacions, etc. Es comprovarà que la temperatura ambienti no sigui major 
de 28º C ni menor de 6º C . El solejament no incidirà directament sobre el plànol d'aplicació. La 
superfície d'aplicació estarà anivellada i llisa. 
En temps plujós se suspendrà l'aplicació quan el parament no estigui protegit. AL finalitzar la jornada de 
treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els útils de treball. 
 
35.2. Aplicació de la pintura 
Les pintures es podran donar amb pinzells i brotxa, amb aerògraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire 
comprimit) o amb corrons. 
Les brotxes i pinzells seran de pèl de diversos animals, sent els més corrents el porc o senglar, marta, 
teixó i esquirol. Podran ser rodons o plans, classificant-se per nombres o pels grams de pèl que 
contenen. 
També poden ser de nylon. Els aerògrafs o pistoles consten d'un recipient que conté la pintura amb aire 
a pressió (1-6 atmosferes), el compressor i el polvoritzador, amb orifici que varia des de 0,2 mm fins a 7 
mm, formant-se un con de 2 cm al metre de diàmetre. 
Depenent del tipus de suport es realitzaran una sèrie de treballs previs, a fi de que al realitzar l'aplicació 
de la pintura o revestiment, aconseguim una terminació de gran qualitat. 
Sistemes de preparació en funció del tipus de suport: 
 
- Guixos i ciments així com els seus derivats: 
Es realitzarà un escatat de les petites adherències i imperfeccions. A continuació s'aplicarà una mà de 
fons impregnat els porus de la superfície del suport. Posteriorment es realitzarà un “plastecido” de 
faltes, repassant les mateixes amb una mà de fons. 
S'aplicarà seguidament l'acabat final amb un rendiment no menor de l'especificat pel fabricant. 
 
 

- Fusta: 
Es procedirà a una neteja general del suport seguida d'un escatat fi de la fusta. 
A continuació es donarà una mà de fons amb vernís diluït barrejat amb productes de conservació de la 
fusta si es requereix, aplicat de manera que quedin impregnats els porus. 
Passat el temps d'assecat de la mà de fons, es realitzarà un escatat fi del suport, aplicant-se a 
continuació el vernís, amb un temps d'assecat entre ambdues mans i un rendiment no menor dels 
especificats pel fabricant. 
 
- Metalls: 
Es realitzarà un gratat d'òxids mitjançant raspall, seguit immediatament d'una neteja manual acurada 
de la superfície. A continuació s'aplicarà una mà de imprimació anticorrosiva, amb un rendiment no 
inferior a l'especificat pel fabricant. Passat el temps d'assecat s'aplicaran dues mans d'acabat d'esmalt, 
amb un rendiment no menor a l'especificat pel fabricant. 
 
35.3. Amidament i abonament. 
La pintura s'amidarà i abonarà en general, per m² de superfície pintada, efectuant-se el mesurament en 
la següent forma: 
Pintura sobre murs, envans i sostres: s'amidarà descomptant els buits. Les motllures s'amidaran per 
superfície desenvolupada. 
Pintura sobre fusteria: s'amidarà per les dues cares, incloent-se els tapajunts. 
Pintura sobre finestrals metàl·lics: s'amidarà una cara. 
En els preus respectius està inclòs el cost de tots els materials i operacions necessàries per a obtenir la 
perfecta terminació de les obres, fins i tot la preparació, escatat, neteja, “plastecido”, etc. i tots quants 
mitjans auxiliars siguin precisos. 
 
Article 36. Fontaneria 
 
36.1. Canonada de coure 
Tota la canonada s’instal·larà de manera que presenti un aspecte net i ordenat. S'usaran accessoris per 
a tots els canvis d'adreça i les esteses de canonada es realitzaran de forma paral·lela o en angle recte 
als elements estructurals de l'edifici. 
La canonada estarà col·locada en el seu lloc sense necessitat de forçar-la ni fletxar-la; anirà instal·lada 
de manera que es contregui i dilati lliurement sense deterioració per a cap treball ni per a si mateixa. 
Les unions es faran de soldadura tova amb capil·laritat. Les grapes per a penjar la conducció de forjat 
seran de llautó espaiades 40 cm. 
 
36.2. Canonada de ciment centrifugat 
Es realitzarà el muntatge enterrat, rematant els punts d'unió amb ciment. Tots els canvis de secció, 
adreça i escomesa, s'efectuaran per mitjà d'arquetes enregistrables. En la citada xarxa de sanejament 
se situaran pous de registre amb pates per a facilitar l'accés. 
El pendent mínim serà del 1% en aigües pluvials, i superior al 1,5% en aigües fecals i brutes. El 
mesurament es farà per m lineal de canonada realment executada, incloent-se en ella el jaç de formigó 
i els claudàtors d'unió. Les arquetes s'amidaran a part per unitats. 
 
Article 37. Instal·lació elèctrica 
L'execució de les instal·lacions s'ajustarà a l'especificat en els reglaments vigents i a les disposicions 
complementàries que puguin haver dictat la Delegació d'Indústria en l'àmbit de la seva competència. 
Així mateix, en l'àmbit de les instal·lacions que sigui necessari, se seguiran les normes de la companyia 
subministradora d'energia. Es cuidarà en tot moment que els traçats guardin les: 
- Fustam, xarxes i nones en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i 
transeünts. 
- Maquinària, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d'aquest tipus. 
- Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que 
componen el Projecte, o els quals es determini en el transcurs de l'obra, muntatge o instal·lació. 
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a) CONDUCTORS ELÈCTRICS 
Seran de coure electrolític, aïllats adequadament, sent la seva tensió nominal de 0,6/1 kilovolts per a la 
línia repartidora i de 750 volts per a la resta de la instal·lació, havent d'estar homologats segons les 
normes UNE citades en la instrucció ITC-BT-06 . 
 
b) CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 
Seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductors actius. Es podran instal·lar per les 
mateixes canalitzacions que aquests o bé en forma independent, seguint-se referent a això el que 
assenyalin les normes particulars de l'empresa distribuïdora d'energia. La secció mínima d'aquests 
conductors serà l'obtinguda utilitzant la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, apartat 2.3, en funció de la 
secció dels conductors de la instal·lació. 
c) IDENTIFICACIÓ DELS CONDUCTORS 
Haurien de poder ser identificats pel color del seu aïllament: - Blau clar per al conductor neutre. 
- Groc-verd per al conductor de terra i protecció. - Marró, negre i gris per als conductors actius o fases. 
d) TUBS PROTECTORS 
Els tubs a emprar seran aïllants flexibles (corrugats) normals, amb protecció de grau 5 contra danys 
mecànics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els quals vagin a anar pel sòl o paviment dels 
pisos, estria o falsos sostres, que seran del tipus Preplàs, Reflex o similar, i disposaran d'un grau de 
protecció de 7 . Els diàmetres interiors nominals mínims, amidats en mil·límetres, per als tubs 
protectors, en funció del nombre, classe i secció dels conductors que han d'allotjar, s'indiquen en les 
taules de la instrucció ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions 
diferents a instal·lar pel mateix tub, la secció interior d'aquest serà, com a mínim, igual a tres vegades la 
secció total ocupada pels conductors, especificant únicament els quals realment s'utilitzin. 
e) CAIXES D'ENTRONCAMENT I DERIVACIONS 
Seran de material plàstic resistent o metàl·liques, en aquest cas estaran aïllades interiorment i 
protegides contra l'oxidació. Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els 
conductors que hagin de contenir. La seva profunditat equivaldrà al diàmetre del tub major més un 50% 
del mateix, amb un mínim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diàmetre o costat interior. La unió 
entre conductors, es realitzessin sempre dintre de les caixes d'entroncament excepte en els casos 
indicats en l'apartat 3.1 de la ITC-BT-21, no es realitzarà mai per simple retorciment entre si dels 
conductors, sinó utilitzant borns de connexió, conforme a la instrucció ITC-BT-19. 
f) APARELLS DE COMANDAMENT I MANIOBRA 
Són els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent màxim del circuit que estiguin col·locats 
sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de 
prendre una posició intermèdia. Seran del tipus tancat i de material aïllant. 
Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de 
65º C en cap de les seves peces. La seva construcció serà tal que permeti realitzar un nombre de 
l'ordre de 10.000 maniobres d'obertura i tancament, amb la seva càrrega nominal a la tensió de treball. 
Duran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a una tensió de 500 a 1.000 
volts. 
g) APARELLS DE PROTECCIÓ 
Són els disjuntors elèctrics, fusibles i interruptors diferencials. Els disjuntors seran de tipus 
magnetotèrmic d'accionament manual, i podran tallar el corrent màxim del circuit que estiguin col·locats 
sense donar lloc a la formació d'arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de 
prendre una posició intermèdia. 
La seva capacitat de cort per a la protecció del curtcircuit estarà d'acord amb la intensitat del curtcircuit 
que pugui presentar-se en un punt de la instal·lació, i per a la protecció contra l'escalfament de les 
línies es regularan per a una temperatura inferior als 60 ºC. Duran marcades la intensitat i tensió 
nominal de funcionament, així com el signe indicador del seu desconexionado. Aquests automàtics 
magnetotérmics seran de cort omnipolar, tallant la fase i neutre alhora quan actuï la desconnexió. 
Els interruptors diferencials seran com a mínim d'alta sensibilitat (30 Dt.) i a més de cort omnipolar. 
Podran ser “purs”, quan cadascun dels circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una 
vegada que surten del quadre de distribució, o del tipus amb protecció magnetotèrmica inclosa quan els 
diferents circuits hagin d'anar canalitzats per un mateix tub. 

Els fusibles a emprar per a protegir els circuits secundaris o en la centralització de comptadors seran 
calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aïllant i incombustible, i 
estaran construïts de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre's. 
Haurien de poder ser reemplaçats sota tensió sense perill algun, i duran marcades la intensitat i tensió 
nominals de treball. 
h) PUNTS D'UTILITZACIÓ Les preses de corrent a emprar seran de material aïllant, duran marcades la 
seva intensitat i tensió nominals de treball i disposaran, com norma general, totes elles de posada a 
terra. El nombre de preses de corrent a instal·lar, en funció dels m² de l'habitatge i el grau de 
electrificació, serà com a mínim l'indicat en la instrucció ITC-BT-25 en el seu apartat 4. 
i) POSADA A TERRA 
Les posades a terra podran realitzar-se mitjançant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjançant 
elèctrodes de 2 m de longitud, col·locant sobre la seva connexió amb el conductor d'enllaç la seva 
corresponent arqueta enregistrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovació o dispositiu de 
connexió. El valor de la resistència serà inferior a 20 ohms. 
j) CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DE LES INSTALALACIONS 
Les caixes generals de protecció se situaran en l'exterior del portal o en la façana de l'edifici, segons la 
instrucció ITC-BT-13, article 1.1. Si la caixa és metàl·lica, haurà de dur un born per a la seva posada a 
terra. La centralització de comptadors s'efectuarà en mòduls prefabricats, seguint la instrucció ITC-BT-
16 i la norma o homologació de la companyia subministradora, i es procurarà que les derivacions en 
aquests mòduls es distribueixin independentment, cadascuna allotjada en el seu tub protector 
corresponent. 
El local de situació no ha de ser humit, i estarà suficientment ventilat i il·luminat. Si la cota del sòl és 
inferior a la dels passadissos o locals confrontants, haurien de disposar-se albellons de desguàs 
perquè, en cas d'avaria, negligència o trencament de canonades d'aigua, no puguin produir-se 
inundacions en el local. Els comptadors es col·locaran a una altura mínima del sòl de 0,50 m i màxima 
de 1,80 m, i entre el comptador més sortint i la paret oposada haurà de respectar-se un passadís de 
1,10 m, segons la instrucció ITC-BT-16, article 2.2.1 .  
L'estesa de les derivacions individuals es realitzarà al llarg de la caixa de l'escala d'ús comú, podent 
efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en 
la instrucció ITC-BT-14 . 
Els quadres generals de distribució se situaran en l'interior dels habitatges, el més prop possible a 
l'entrada de la derivació individual, a poder ser pròxim a la porta, i en lloc fàcilment accessible i d'ús 
general. Haurien d'estar realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distància tal que 
entre la superfície del paviment i els mecanismes de comandament hagi 200 cm. 
En el mateix quadre es disposarà un born per a la connexió dels conductors de protecció de la 
instal·lació interior amb la derivació de la línia principal de terra. Per tant, a cada quadre de derivació 
individual entrarà un conductor de fase, un de neutre i un conductor de protecció. 
El conexionat entre els dispositius de protecció situats en aquests quadres s'executarà ordenadament, 
procurant disposar regletes de conexionat per als conductors actius i per al conductor de protecció. Es 
fixarà sobre els mateixos un rètol de material metàl·lic en el qual ha d'estar indicat el nom de 
l’instal·lador, el grau de electrificació i la data en la qual es va 
executar la instal·lació. 
L'execució de les instal·lacions interiors dels edificis s'efectuarà sota tubs protectors, seguint 
preferentment línies paral·leles a les verticals i horitzontals que limiten el local on s'efectuarà la 
instal·lació. Haurà de ser possible la fàcil introducció i retirada dels conductors en els tubs després 
d'haver estat col·locats i fixats aquests i els seus accessoris, havent de disposar dels registres que es 
considerin convenients. Els conductors s'allotjaran en els tubs després de ser col·locats aquests. 
La unió dels conductors en els entroncaments o derivacions no es podrà efectuar per simple 
retorciment o enrotllament entre si dels conductors, sinó que haurà de realitzar-se sempre utilitzant 
borns de connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió, podent utilitzar-se 
brides de connexió. Aquestes unions es realitzaran sempre en l'interior de les caixes d'entroncament o 
derivació. 
No es permetran més de tres conductors en els borns de connexió. Les connexions dels interruptors 
unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase. No s'utilitzarà un mateix conductor neutre per a 
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diversos circuits. Tot conductor ha de poder seccionar-se en qualsevol punt de la instal·lació en la qual 
derivi. 
Els conductors aïllats col·locats sota canals protectors o sota motlures s'haurà d’instal·lar-se d'acord 
amb l'establert en la instrucció ITC-BT-20 . Les preses de corrent d'una mateixa habitació han d'estar 
connectades a la mateixa fase. En cas contrari, entre les preses alimentades per fases distintes ha 
d'haver una separació de 1,5 m, com a mínim. Les cobertes, tapes o embolcalls, manovella i polsadors 
de maniobra dels aparells instal·lats en cuines, cambres de bany o lavabos, així com en aquells locals 
en els quals les parets i sòls siguin conductors, seran de material aïllant. 
El circuit elèctric de l'enllumenat de l'escala s’instal·larà completament independent de qualsevol altre 
circuit elèctric. Per a les instal·lacions en cambres de bany o lavabos, i seguint la instrucció ITC-BT-27, 
es tindran en compte els següents volums i prescripcions per a cadascun d'ells: 
- Volum 0 
Comprèn l'interior de la banyera o dutxa. Grau de protecció IPX7. Cablejat limitat al necessari per a 
alimentar els aparells elèctrics fixos situats en aquest volum. No es permeten mecanismes. Aparells 
fixos que únicament poden ser instal·lats en el volum 0 i han de ser adequats a les condicions d'aquest 
volum. 
- Volum 1 
Està limitat pel plànol horitzontal superior al volum 0, el plànol horitzontal situat a 2,25 m per sobre del 
sòl i el plànol vertical al voltant de la banyera o dutxa. Grau de protecció IPX4; IPX2, per sobre del nivell 
més alt d'un difusor fix i IPX5, en equip elèctric de banyeres de hidromassatge i en els banys comuns 
en els quals es puguin produir dolls d'aigua durant la neteja dels mateixos. Cablejat limitat al necessari 
per a alimentar els aparells elèctrics fixos situats en els volums 0 i 1. No es permeten mecanismes, 
amb l'excepció d'interruptors de circuits MBTS alimentats a una tensió nominal de 12 V de valor eficaç 
en alterna o de 30 V en contínua, estant la font d'alimentació instal·lada fora dels volums 0, 1 i 2. 
Aparells fixos alimentats a MBTS no superior a 12 V ca o 30 V cc. 
- Volum 2 Limitat pel plànol vertical exterior al volum 1, el plànol horitzontal i el plànol vertical  exterior a 
0,60 m i el sòl i el plànol horitzontal situat a 2,25 m per sobre del sòl. Grau de protecció igual que en el 
volum 1. Cablejat limitat al necessari per a alimentar els aparells elèctrics fixos situats en els volums 0, 
1 i 2, i la part del volum 3 situat per sota de la banyera o dutxa. No es permeten mecanismes, amb 
l'excepció d'interruptors o bases de circuits MBTS la font dels quals d'alimentació aquest instal·lada fora 
dels volums 0, 1 i 2. Aparells fixos igual que en el volum 1 . 
- Volum 3 Limitat pel plànol vertical exterior al volum 2, el plànol vertical situat a una distància 2,4 m 
d'aquest i el sòl i el plànol horitzontal situat a 2,25 m d'ell. Grau de protecció IPX5, en els banys 
comuns, quan es puguin produir dolls d'aigua durant la neteja dels mateixos. Cablejat limitat al 
necessari per a alimentar els aparells elèctrics fixos situats en els volums 0, 1, 2 i 3. 
Es permeten com mecanismes les bases només si estan protegides bé per un transformador 
d'aïllament; o per MBTS; o per un interruptor automàtic de l'alimentació amb un dispositiu de protecció 
per corrent diferencial de valor no superior als 30 mA.. Es permeten els aparells fixos només si estan 
protegits bé per un transformador d'aïllament; o per MBTS; o per un dispositiu de protecció de corrent 
diferencial de valor no superior als 30 mA. 
Les instal·lacions elèctriques haurien de presentar una resistència mínima de l'aïllament almenys igual 
a 1.000xU ohms, sent O la tensió màxima de servei expressada en volts, amb un mínim de 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 els 500 i els 1.000 volts, i com a mínim 250 volts, amb una càrrega externa de 100.000 
ohms. Es disposarà punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar el mesurament 
de la resistència de terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
 
ANNEX 1. EHE INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
 
1. Característiques generals 
Veure quadre en plànols d'estructura. 
 
2. Assajos de control exigibles al formigó 
Veure quadre en plànols d'estructura. 
 
3. Assajos de control exigibles a l'acer 
Veure quadre en plànols d'estructura. 
 
4. Assajos de control exigibles als components del formigó 
Veure quadre en plànols d'estructura. 
 
5. Ciment 
Abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
Es realitzaran els assajos físics, mecànics i químics previstos en el RC-03. 
Durant la marxa de l'obra: 
Quan el ciment estigui en possessió d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat no es 
realitzaran assajos. 
Quan el ciment manqui de segell o marca de conformitat es comprovarà almenys una vegada cada 3 
mesos d'obra; com a mínim 3 vegades durant l'execució de l'obra; i quan ho indiqui el director d'obra, 
es comprovarà almenys: perduda al foc, residu insoluble, principi i fi d'enduriment, resistència a 
compressió i estabilitat de volum, segons RC-03 . 
 
6. Aigua de pastat 
Abans de començar l'obra si no es té antecedents de l'aigua que vagi a utilitzar-se, si varien les 
condicions de subministrament, i quan ho indiqui el director d'obra es realitzaran els assajos de l'article 
corresponent de la EHE. 
 
7. Àrids 
Abans de començar l'obra si no es tenen antecedents dels mateixos, si varien les condicions de 
subministrament o es vagin a emprar per a altres aplicacions distintes als ja sancionats per la pràctica i 
sempre que ho indiqui el director d'obra es realitzaran els assajos d'identificació esmentats en els 
articles corresponents a les condicions fisicoquímiques, fisicomecàniques i granulomètriques de la 
EHE. 
 
ANNEX 2. DB-HE ESTALVI D'ENERGIA 
 
1. Condicions tècniques exigibles als materials aïllants 
Seran com a mínim les especificades en el càlcul del coeficient de transmissió tèrmica de calor. 
A aquest efecte, i en compliment de l'article 4.1 del DB-HE-1 del CTE, el fabricant garantirà els valors 
de les característiques higrotèrmiques, que a continuació s'assenyalen: 
- Conductivitat tèrmica: definida amb el procediment o mètode d'assaig que en cada cas estableixi la 
norma UNE corresponent. 
- Densitat aparent: s'indicarà la densitat aparent de cadascun dels tipus de productes fabricats. 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: haurà d'indicar-se per a cada tipus, amb indicació del mètode d'assaig 
per a cada tipus de material estableixi la norma UNE corresponent. 
- Absorció d'aigua per volum: per a cadascun dels tipus de productes fabricats. 
- Altres propietats: en cada cas concret segons criteri de la direcció facultativa, en funció de l'ocupació i 
condicions que es vagi a col·locar el material aïllant, podrà a més exigir-se: 
- Resistència a la comprensió. 
- Resistència a la flexió. 
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- Envelliment davant la humitat, la calor i les radiacions.  
- Deformació sota càrrega (mòdul d'elasticitat). 
- Comportament enfront de paràsits. 
- Comportament enfront d'agents químics. 
- Comportament enfront del foc. 
2. Control, recepció i assajos dels materials aïllants 
En compliment de l'article 4.3 del DB-HE 1 del CTE, haurien de complir-se les següents condicions: 
- El subministrament dels productes serà objecte de conveni entre el consumidor i el fabricant, ajustat a 
les condicions particulars que figuren en el present projecte. 
- El fabricant garantirà les característiques mínimes exigibles als materials, per a això, realitzarà els 
assajos i controls que asseguren el autocontrol de la seva producció. 
- Tots els materials aïllants a emprar vindran avalats per segell o marca de qualitat, pel que podrà 
realitzar-se la seva recepció, sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. 
3. Execució 
Haurà de realitzar-se conforme a les especificacions dels detalls constructius, continguts en els plànols 
del present projecte complementats amb les instruccions que la direcció facultativa dicti durant 
l'execució de les obres. 
4. Obligacions del constructor 
El constructor realitzarà i comprovarà les comandes dels materials aïllants d'acord amb les 
especificacions del present projecte. 
5. Obligacions de la direcció facultativa 
La direcció facultativa de les obres, comprovarà que els materials rebuts reuneixen les característiques 
exigibles, així com que l'execució de l'obra es realitza d'acord amb les especificacions del present 
projecte, en compliment dels articles 4.3 i 5.2 del DB-HE 1 del CTE. 
 
ANNEX 3. CTE CONDICIONS ACÚSTIQUES DELS EDIFICIS 
 
1. Característiques bàsiques exigibles als materials 
El fabricant indicarà la densitat aparent, i el coeficient d'absorció, f, per a les freqüències preferents i el 
coeficient mig d'absorció, m, del material. Podran exigir-se a més dades relatives a aquelles propietats 
que puguin interessar en funció de l'ocupació i condicions que es vagi a col·locar el material en qüestió. 
 
2. Característiques bàsiques exigibles a les solucions constructives 
- Aïllament a soroll aeri i a soroll d'impacte: es justificarà preferentment mitjançant assaig, podent no 
obstant això utilitzar-se els mètodes de càlcul detallats en l'annex 3 de la NBE-CA-88 . 
 
3. Presentació, mesures i toleràncies 
Els materials d'ús exclusiu com aïllant o com acondicionants acústics, en les seves diferents formes de 
presentació, s'expediran en embalatges que garanteixin el seu transport sense deterioració fins a la 
seva destinació, havent d'indicar-se en l'etiquetatge les característiques assenyalades en els apartats 
anteriors. 
Així mateix el fabricant indicarà en la documentació tècnica dels seus productes les dimensions i 
toleràncies dels mateixos. Per als materials fabricats “in situ”, es donaran les instruccions 
corresponents per a la seva correcta execució, que haurà de córrer a càrrec de personal especialitzat, 
de manera que es garanteixin les propietats especificades pel fabricant. 
 
4. Garantia de les característiques 
El fabricant garantirà les característiques acústiques bàsiques assenyalades anteriorment. 
Aquesta garantia es materialitzarà mitjançant les etiquetes o marques que preceptivament han de dur 
els productes segons l'epígraf anterior. 
 
5. Control, recepció i assaig dels materials 
 
5.1. Subministrament dels materials Les condicions de subministrament dels materials, seran objecte 
de conveni entre el consumidor i el fabricant, ajustant-se a les condicions particulars que figurin en el 

projecte d'execució. Els fabricants, per a oferir la garantia de les característiques mínimes exigides 
anteriorment en els seus productes, realitzaran els assajos i controls que assegurin el autocontrol de la 
seva producció. 
 
5.2. Materials amb segell o marca de qualitat Els materials que vengen avalats per segells o marca de 
qualitat, haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i 
característiques mínimes exigides en aquesta norma perquè pugui realitzar-se la seva recepció sense 
necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. 
 
5.3. Composició de les unitats d'inspecció Les unitats d'inspecció estaran formades per materials del 
mateix tipus i procés de fabricació. La superfície de cada unitat d'inspecció, excepte acord contrari, la 
fixarà el consumidor. 
5.4. Presa de mostres Les mostres per a la preparació de provetes utilitzades en els assajos es 
prendran de productes de la unitat d'inspecció trets a l'atzar. La forma i dimensió de les provetes seran 
les quals assenyali per a cada tipus de material la norma d'assaig  corresponent. 
 
5.5. Normes d'assaig 
Les normes UNE que a continuació s'indiquen s'empraran per a la realització dels assajos 
corresponents. Així mateix s'empraran si escau les normes UNE que la comissió tècnica d'aïllament 
acústic del IRANOR CT-74, redacti amb posterioritat a la publicació d'aquesta NBE. 
Assaig d'aïllament a soroll aeri: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV i UNE 
74040/V. 
Assaig d'aïllament a soroll d'impacte: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII i UNE 74040/VIII. 
Assaig de materials absorbents acústics: UNE 70041. 
Assaig de permeabilitat d'aire en finestres: UNE 85-20880. 
 
6. Laboratoris d'assajos 
Els assajos citats, d'acord amb les normes UNE establertes, es realitzaran en laboratoris reconeguts a 
aquesta fi pel ministeri corresponent. 
 
ANNEX 4. DB-SI SEGURETAT EN CAS D'INCENDI 
 
1. Condicions tècniques exigibles als materials Els materials a emprar en la construcció de l'edifici de 
referència, es classifiquen a l'efecte de la seva reacció davant el foc, d'acord amb el Reial decret 
312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels 
elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència enfront del foc. 
Els fabricants de materials que s'emprin vistos o com revestiment o acabats superficials, en el cas de 
no figurar inclosos en el capítol 1.2 del Reial decret 312/2005, haurien d'acreditar el seu grau de 
combustibilitat mitjançant els oportuns certificats d'assaig, realitzats en laboratoris oficialment 
homologats per a poder ser emprats. Aquells materials amb tractament adequat per a millorar el seu 
comportament davant el foc (materials ignifugats), seran classificats per un laboratori oficialment 
homologat, fixant en un certificat el període de validesa de la ignifugació. 
Passat el temps de validesa de la ignifugació, el material haurà de ser substituït per un altre de la 
mateixa classe obtinguda inicialment mitjançant la ignifugació, o sotmès a nou tractament que 
restitueixi les condicions inicials de ignifugació. Els materials que siguin de difícil substitució i aquells 
que vagin situats en l'exterior, es consideren amb classe que correspongui al material sense 
ignifugació. Si aquesta ignifugació fos permanent, podrà ser tinguda en compte. 
 
2. Condicions tècniques exigibles als elements constructius La resistència davant el foc dels elements i 
productes de la construcció queda fixat per un temps, t, durant el qual aquest element és capaç de 
mantenir les característiques de resistència al foc, aquestes característiques vénen definides per la 
següent classificació: capacitat portant (R), integritat (I), aïllament (I), radiació (W), acció mecànica (M), 
tancament automàtic (C), estanqueïtat al pas de fums (S), continuïtat de l'alimentació elèctrica o de la 
transmissió de senyal (P o HP), resistència a la combustió de sutges (G), capacitat de protecció contra 
incendis (K), durada de l'estabilitat a temperatura constant (D), durada de l'estabilitat considerant la 
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corba normalitzada temps-temperatura (DH), funcionalitat dels extractors mecànics de fum i calor (F), 
funcionalitat dels extractors passius de fum i calor (B). La comprovació d'aquestes condicions per a 
cada element constructiu, es verificarà mitjançant els assajos descrits en les normes UNE que figuren 
en les taules de l'Annex III del Reial decret 312/2005 . En l'annex C del DB-SI del CTE s'estableixen els 
mètodes simplificats que permeten determinar la resistència dels elements de formigó davant l'acció 
representada per la corba normalitzada tempstemperatura. 
En l'annex D del DB-SI del CTE s'estableix un mètode simplificat per a determinar la resistència dels 
elements d'acer davant l'acció representada per una corba normalitzada temps-temperatura. En l'annex 
I del DB-SI del CTE s'estableix un mètode simplificat de càlcul que permet determinar la resistència al 
foc dels elements estructurals de fusta davant l'acció representada per una corba normalitzada temps-
temperatura. 
En l'annex F del DB-SI del CTE es troben tabulades les resistències al foc d'elements de fàbrica de 
maó ceràmic o silicocalcari i dels blocs de formigó, davant l'exposició tèrmica, segons la corba 
normalitzada temps-temperatura. Els elements constructius es qualifiquen mitjançant l'expressió de la 
seva condició de resistents al foc (RF), així com del seu temps, t, en minuts, durant el qual manté 
aquesta condició. 
Els fabricants de materials específicament destinats a protegir o augmentar la resistència davant el foc 
dels elements constructius, haurien de demostrar mitjançant certificats d'assaig les propietats de 
comportament davant el foc que figurin en la seva documentació. 
Els fabricants d'altres elements constructius que facin constar en la documentació tècnica dels 
mateixos la seva classificació a l'efecte de resistència davant el foc, haurien de justificar-lo mitjançant 
els certificats d'assaig que es basen. La realització d'aquests assajos, haurà de portar-se a terme en 
laboratoris oficialment homologats per a aquesta fi per l'administració de l'estat. 
 
3. Instal·lacions 
 
3.1. Instal·lacions pròpies de l'edifici Les instal·lacions de l'edifici haurien de complir amb l'establert en 
l'article 3 del DB-SI 1 Espais ocults. Pas d’instal·lacions a través d'elements de compartimentació 
d'incendis. 
 
3.2. Instal·lacions de protecció contra incendis. Extintors mòbils Les característiques, criteris  de qualitat 
i assajos dels extintors mòbils, s'ajustaran a l'especificat en el Reglament d'Aparells a Pressió així com 
a les següents normes: UNE 23-110/75, UNE 23-110/80 i UNE 23-110/82. 
Els extintors es classifiquen en els següents tipus, segons l'agent extintor: 
- Extintors d'aigua. 
- Extintors d'escuma. 
- Extintors de pols. 
- Extintors d'anhídrid carbonitzat (CO2). 
- Extintors d'hidrocarburs halogenats. 
- Extintors específics per a focs de metalls. 
Els agents d'extinció continguts en extintors portàtils quan consisteixin en pólvores químiques, escumes 
o hidrocarburs halogenats, s'ajustaran a les següents normes: UNE 23-601/79, UNE 23-602/81 i UNE 
23-607/82 . 
En tot cas l'eficàcia de cada extintor, així com la seva identificació, segons UNE 23-110/75, estarà 
consignada en l'etiqueta del mateix. Es consideren extintors portàtils aquells la massa dels quals sigui 
igual o inferior a 20 kg. 
Si aquesta massa fos superior, l'extintor disposarà d'un mitjà de transport sobre rodes. 
S’instal·larà el tipus d'extintor adequat en funció de les classes de foc establertes en la norma UNE 23-
010/76 . En cas d'utilitzar-se en un mateix local extintors de diferents tipus, es tindrà en compte la 
possible incompatibilitat entre els diferents agents extintors. 
 
Els extintors se situaran conforme als següents criteris: 
- Se situaran on existeixi major probabilitat d'originar-se un incendi, pròxims a les sortides dels locals i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 
- La seva ubicació haurà de senyalitzar-se, conforme a l'establert en la norma UNE 23-033-81. 

- Els extintors portàtils es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de manera que 
la part superior de l'extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
- Els extintors que estiguin subjectes a possibles danys físics, químics o atmosfèrics haurien d'estar 
protegits. 
 
4. Condicions de manteniment i ús 
Totes les instal·lacions i mitjans que es refereix el DB-SI 4 Detecció, control i extinció de l'incendi, 
haurien de conservar-se en bon estat. 
En particular, els extintors mòbils, haurien de sotmetre's a les operacions de manteniment i control de 
funcionament exigibles, segons el que estipuli el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra 
Incendis. 
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V. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL MAH/1806/2004 
 
 
1.- OBJECTE 
 
Definir els criteris bàsics i opcionals a complir per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat 
ambiental per tal d’incloure en l’elaboració del projecte de rehabilitació i canvi d’ús de Cal Isidret tots els 
aspectes a complir des de la fase de projecte i així realitzar un edifici sostenible i respectuós amb el 
medi ambient. I a més deixar la possibilitat fàcilment accessible d’obtenir aquest certificat als futurs 
gerents de l’establiment. 
 
2.- CRITERIS PER A L’OBTENCIÓ DEL DISTINTIU DE GARANTIA 
 
Per a l’obtenció del distintiu de garantia ambiental, l’establiment haurà de disposar de l’autorització 
corresponent i haurà de complir la legislació ambiental vigent allà on estigui ubicat. A més haurà de 
complir els criteris marcats al MHA/1806/2004, de 16 de juny. 
Els criteris ambientals del MHA/1806/2004 es divideixen en 8 apartats, cadascun dels quals conté 
criteris bàsics i criteris opcionals. Per obtenir el distintiu de garantia de qualitat ambiental l’establiment 
haurà de complir tots i cadascun dels criteris bàsics i obtenir un mínim de 50 punts en el còmput de 
total de criteris opcionals corresponents com a mínim a quatre dels vuit subapartats. 
 
2.1.- Gestió de residus 
 
2.1.1.- Criteris Bàsics 
Sistema de gestió; L’establiment gestionarà els seus residus conforme a les determinacions legals i, 
específicament segons la reglamentació municipal. 
L’establiment contarà amb recollida selectiva de vidre, paper i cartró, llaunes, plàstics, brics, residus 
orgànics, metalls, piles, làmpades, pintures, olis de cuina, etc. 
Retolació identificava dels contenidors. Tots els contenidors han d’estar retolats de manera clara, i 
visible amb una identificació del residu que contenen. 
Informació als clients. S’haurà de lliura informació als clients del sistema de residus de l’establiment. 
 
2.1.1.2.- Criteris opcionals 
Si es realitza el compostatge dels residus en el mateix recinte es valorarà amb quatre punts. 
Es valorarà amb un punt més l’ús del compost obtingut en jardins o conreus dependents del 
establiment. 
 
2.2.- Estalvi d’aigua 
L’establiment ha de promoure l’estalvi d’aigua freda i calenta i, conseqüentment d’energia. Totes les 
instal·lacions que consumeixin aigua hauran d’incorporar sistemes d’estalvi d’aigua. 
 
2.2.1.- Criteris bàsics 
L’establiment ha de realitzar almenys un cop al mes, revisions de les aixetes per comprovar que no hi 
hagi degoters. 
S’haurà d’informar als clients de la importància de l’estalvi d’aigua. 
S’haurà d’instal·lar rètols en les zones de consum d’aigua. 
 
2.2.2.- Criteris opcionals 
Les regadores de dutxa tindran un cabal inferior a 10 l/min o que disposin de distintiu de garantia 
ambiental. S’atorgaran 8 punts. 
Les aixetes de lavabo, bidet i aigüera tindran un cabal inferior a 8 l/min. S’atorgaran 8 punts. 
Els inodors tindran un disseny que permeti consumir un valor màxim per descàrrega de 6 litres. 
Valoració criteri 4 punts.  
Els inodors tindran un dispositiu d’interrupció de descarrega o de polsada curta. S’atorgaran 4 punts. 
Altres sistemes que afavoreixin l’estalvi d’aigua. 

Per altres sistemes d’estalvi d’aigua s’atorgaran 4 punts per sistema utilitzat eficient. 
El projecte contempla la reutilització d’aigües pluvials.  
 
2.3.- Energia 
 
2.4.1.- Criteris bàsics 
L’accés de la llum natural als espais interiors no s’ha d’obstaculitzar per tal de garantí els màxim 
aprofitament. 
Un 25% de les lluminàries hauran de ser fluorescents trifòsfor, làmpades fluorescents compactes o 
làmpades de vapor de sodi. 
Aigua calenta sanitària. Totes les instal·lacions d’ACS hauran d’estar degudament aïllades. 
El rendiment de les calderes haurà de ser superior al 85 % (a excepció de les que utilitzin biomassa). 
En el cas de Cal Isidret s’instal·larà una caldera de gasoil. 
S’haurà d’informar als clients de la importància de l’estalvi energètic. Es disposaran cartells a les 
habitacions. 
 
2.3.2.- Criteris opcionals 
Aïllament. Els tancament de vidre a l’exterior han de ser de doble vidre. Totes les fusteries exteriors de 
Cal Isidret seran de doble vidre. S’atorgaran 6 punts. 
Les habitacions disposaran de sistemes de desconnexió automàtica de l’enllumenat. Valoració del 
criteri 6 punts. 
Les habitacions disposaran d’un sistema de regulació individual de la temperatura. Valoració del criteri 
4 punts. 
Ús de fonts d’energia renovable i eficiència energètica. Utilització de sistemes d’energies renovable. 8 
punts per sistema. Màxim 16 punts. 
 
2.4.- Compres 
L’establiment ha d’establir criteris ambientals en les seves compres. 
 
2.4.1.- Criteris bàsics 
En cas de nova adquisició, els equip de refrigeració utilitzaran gasos amb un potencial d’esgotament de 
la capa d’ozó igual a zero. En cas de neveres i congeladors domèstics, el refrigerant haurà de tenir un 
potencial d’escalfament global igual o inferior a 15 (equivalents a CO2). 
 
2.5.2.- Criteris opcionals 
Aquest apartat no afecta als criteris constructius del edifici de Cal Isidret. Tot i així es fa un breu resum 
a considerar. 
Es premiaran punts per la compra de: 
Productes amb embolcall individual. 4 punts. 
Begudes amb recipient retornable. 4 punts 
Productes ecoetiquetats. 1 punt per cada tipus de producte. 
 
2.6.- Criteri bàsic 
L’establiment ha de ser realitzat amb materials colors i estil arquitectònic de la zona. 
Cal Isidret complirà aquest aspecte amb seguretat. Ja que la tipologia exterior tornarà a tenir el seu 
aspecte original. 
 
2.7.- Soroll 
Criteri bàsic 
L’establiment no pot sobrepassar els nivells de sorolls i vibracions que s’estableixen en el mapa de 
capacitat acústica per a la zona on es trobi ubicat. 
D’acord amb la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica per la seva ubicació i l’activitat 
desenvolupada no es preveu la possibilitat de incomplir aquesta llei. 
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2.8.- Informació i educació ambiental 
 
2.8.1.- Criteris bàsics 
Es fomentarà la contractació d’activitats recreatives. 
Es lliurarà un full informatiu dels criteris que caracteritzen els establiments que han obtingut el distintiu. 
L’establiment ha de tenir a l’abast dels clients, i en lloc visible, informació sobre els transport públics 
que circulen per la zona. 
L’establiment ha de tenir a l’abast dels clients i en lloc visible informació sobre el medi on es troba situat 
l’establiment i les possibilitats de descoberta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.- ESTRUCTURA 
 
6.1.-OBJECTE 
 
S'exposaran els condicionants tinguts en compte en el projecte, així com les característiques dels 
materials a utilitzar en la construcció per donar compliment en aquelles parts concernents a com 
especifica el Reial Decret 314/2006 de 28 de Març de 2006 que aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, 
base dels càlculs realitzats. 
 
 
6.2.-NORMATIVA D'APLICACIÓ 
 
Per al present projecte és d'aplicació la següent normativa: 
 
- Referent als requisits relatius a la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici, així com l'aptitud al 
servei, incloent la seva durabilitat és d'aplicació el Document Bàsic Seguretat Estructural, DB-SE de 
2006. 
- Per a la determinació de les accions que sol·liciten a l'estructura és d'aplicació el Document Bàsic 
Seguretat Estructural, Accions en l'Edificació, DB-SE/AE de 2006. 
- Referent a la consideració de l'acció sísmica, s'aplica la Norma de Construcció Sismorresistent: Part 
General i Edificació (NCSE-02) i l'Annex 10 de la Instrucció EHE-08, "Requisits especials recomanats 
per a estructures sotmeses a accions sísmiques". 
- Per al dimensionament i comprovació dels elements de formigó armat és d'aplicació la Instrucció 
EHE-08. 
- Per a les comprovacions dels elements de fonamentació i contenció, en tots aquells aspectes 
relacionats amb  el terreny, és  d'aplicació  el Document   Bàsic   Seguretat  Estructural, Embasaments i 
fonaments, DB/SE-C de 2006. 
- Per a la comprovació de la resistència al foc de l'estructura, és d'aplicació el Document Bàsic 
Seguretat en cas d'Incendi. 
 
 
6.3.-ACCIONS ADOPTADES EN EL CÀLCUL 
 
Per a la determinació de les accions de càlcul, s'ha tingut en consideració el Document Bàsic Seguretat 
Estructural, Accions en l'Edificació (DB-SE/AE de 2006), així com la normativa sismorresistent (NCSE-
02) i el Document Bàsic Seguretat en cas d'Incendi (DB-SI de 2006). 
El programa de càlcul utilitzat té en compte el pes propi dels elements que defineixen l'estructura 
considerant els següents pesos específics: 
 
- Pes específic del formigó: 25.00 kN/m³ 
 
6.3.1. – FORJATS 
 
Forjats de Planta 
 
- Càrregues permanents: 
          . Pes propi forjat bigueta (25 +5 cm):   2.47 kN/m2 
          . Paviment       0.50 kN/m2 
          . Tabiqueria       1.00 kN/m2 
 
- Sobrecàrregues: 
          . Sobrecàrrega d'ús:      2.00 kN/m2 
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Forjats de Coberta 
 
- Càrregues permanents: 
          . Pes propi forjat bigueta (25 +5 cm):    2.47 kN/m2 
 
- Sobrecàrregues: 
          . Sobrecàrrega d'ús:      1.00 kN/m2 
          . Sobrecàrrega de neu:     1.00 kN/m2 
 
 
 
6.4. - CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA 
 
6.4.1. - FORMIGÓ ARMAT. 
 
Per a l'obtenció de les sol·licitacions s'ha considerat els principis de la Mecànica Racional i les teories 
clàssiques de la Resistència de Materials i Elasticitat. 
El mètode de càlcul aplicat és dels Estats Límit, en el que es pretén limitar que l'efecte de les accions 
exteriors ponderades per uns coeficients, sigui inferior a la resposta de l'estructura, minorant les 
resistències dels materials. 
 
Generalment, els Estats Límit es classifiquen en: 
 
a) Estats Límit Últims: es comproven els deguts a error|fallada per deformacions excessives, pèrdua de 
l'equilibri, ruptura o pèrdua d'estabilitat de l'estructura, fatiga i esgotament. 
 
b) Estats Límit de Servei: es comproven els corresponents a les deformacions (fletxes, seients, 
assentaments,   caigudes, vibracions i fissuració ). 
 
Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es procedeix a calcular les combinacions possibles 
amb els coeficients de majoració i minoració corresponents d'acord als coeficients de seguretat i les 
hipòtesis bàsiques definides en la norma. 
L'obtenció dels esforços en les diferents hipòtesis simples de l'entramat estructural, es faran d'acord a 
un càlcul lineal de primer ordre, és a dir admetent proporcionalitat entre esforços i deformacions, el 
principi de superposició d'accions, i un comportament lineal i geomètric dels materials i l'estructura. 
Per a l'obtenció de les sol·licitacions determinants en el dimensionament dels elements dels forjats 
(bigues, biguetes, lloses, nervis) s'obtindran els diagrames envoltants per a cada esforç. Per al 
dimensionament dels suports es comproven totes les combinacions definides. 
 
6.4.2. - ACER LAMINAT I CONFORMAT. 
 
Es dimensiona els elements metàl·lics d'acord al CORRENT DB-SE-A (Acer) determinant-se les 
tensions i deformacions, així com l'estabilitat, d'acord als principis de la Mecànica Racional i la 
Resistència de Materials. 
 
El mètode de calcul utilitzat és el mètode dels Estats Limite. Es realitzen dos tipus de verificacions: 
 
          1. Relatives a l'estabilitat i la resistència (Estats Límit Últims) 
 
          2. Relatives a l'aptitud per al servei (Estats Límit de Servei) 
 
La comprovació davant de cada estat límit es realitza en dues fases: determinació dels efectes de les 
accions, o anàlisi (esforços i desplaçaments de l'estructura) i comparació amb la corresponent limitació, 
o verificació (resistències i fletxes o vibracions admissibles respectivament). 

S'utilitzen models elàstics i lineals en les comprovacions davant estats límit de servei. Davant estats 
límit últims, s'ocupen models elàstics. 
 
Es realitza un càlcul lineal de primer ordre, admetent-se localment plastificacions d'acord a l'indicat en 
la norma. Així mateix, s'han de considerar els increments produïts en els esforços a causa de les 
deformacions (efectes de 2n ordre) allà on no resultin menyspreables. 
 
L'estructura se suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant-se per a l'obtenció de les tensions i 
comprovació de seccions, i sense majorar per a les comprovacions de deformacions, d'acord amb els 
límits d'esgotament de tensions i límits de fletxa establerts. 
 
Per al càlcul dels elements comprimits es té en compte el pandeix per compressió, i per als flectats el 
pandeix lateral. 
 
Tots els procediments de comprovació es basen en el comportament dúctil del material, és a dir, les 
comprovacions de càlcul es refereixen al límit elàstic o la tensió de ruptura en condicions de laboratori. 
És, per tant, necessari comprovar que la resistència a ruptura fràgil és, en 
 
 
6.4.3. - CÀLCULS PER ORDINADOR 
 
Per a l'obtenció de les sol·licitacions i dimensionament dels elements estructurals, s'han utilitzat els 
programes de càlcul d'estructures de Cype Ingenieros S.A.: 
 

Programa CYPE, Arquitectura, Ingenieria y Construccion 

Versió 2009.1.h 

Empresa CYPE INGENIEROS S.A 

 
CYPECAD és un programa de CYPE, Arquitectura, Enginyeria i Construcció mitjançant el qual pot 
realitzar-se el càlcul d'esforços i dimensionament d'estructures de formigó armat i metàl·liques 
dissenyades amb forjats unidireccionals de biguetes, plaques alleugerides, lloses mixtes, forjats 
reticulars i lloses massisses per a edificis sotmesos a accions verticals i horitzontals. Les bigues dels 
forjats poden ser de formigó, metàl·liques i mixtes. Els suports poden ser pilars de formigó armat, 
metàl·lics, pantalles o murs de formigó armat amb o sense empenyis horitzontals i murs de fàbrica. La 
fonamentació pot ser fixa (per sabates o encepats) o flotant (mitjançant bigues i lloses de 
fonamentació). 
 
L'anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul espacial en 3 D, per mètodes matricials de 
rigidesa, formant tots els elements que defineixen l'estructura: pilars, pantalles H.A., murs, bigues i 
forjats. 
 
S'estableix la compatibilitat de deformacions a tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat, i es crea 
la hipòtesi d’inexorabilitat del pla|plànol de cada planta, per simular el comportament rígid del forjat, 
impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix (diafragma rígid). Per tant, cada planta 
només podrà girar i desplaçar-se en el seu conjunt (3 graus de llibertat). 
 
Quan en una mateixa planta hi hagi zones independents, considerem cada una d'aquestes com una 
part diferent de cara a l'indeformabilitat d'aquesta zona, i no es tindrà en compte la planta en el seu 
conjunt. Per tant, les plantes es comportaran com|com a plans|plànols indeformables independents. Un 
pilar no connectat es considera zona independent. 
Per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic (excepte quan es consideren accions 
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dinàmiques per sisme, en el cas del qual s'empra l'anàlisi modal espectral) i se suposa un 
comportament lineal dels materials i, per tant, un càlcul de primer ordre de cara a l'obtenció de 
desplaçaments i esforços. 
 
L'estructura es discretitza en elements tipus barra, engraellats de barres i nusos, i elements finits 
triangulars. Es crea un conjunt de nusos generals rígids de dimensió finita en els eixos dels pilars i en la 
intersecció dels elements dels forjats amb els eixos de les bigues. Cada nus general té un o diversos 
nusos associats. Els nusos associats es formen en les interseccions dels elements dels forjats amb les 
cares de les bigues i amb les cares dels pilars i en la intersecció dels eixos de les bigues amb les cares 
dels pilars. 
 
Ja que estan relacionats entre si per la compatibilitat de deformacions suposada la deformació plana, 
es resol la matriu de rigidesa general i les associades i obtenir els desplaçaments i els esforços en tots 
els elements. 
 
Ja que el programa té en compte la mida del pilar, i suposant un comportament lineal dins del suport, 
amb deformació plana i rigidesa infinita, es planteja la compatibilitat de deformacions. 
Per al dimensionament de les seccions de formigó armat en Estats Límit Últims s'empren el mètode de 
la paràbola-rectangle i el diagrama rectangular, amb els diagrames tensió-deformació del formigó i per 
a cada tipus d'acer, d'acord amb la normativa vigent. 
 
S'utilitzen els límits exigits per les quanties mínimes indicades per les normes, tant geomètriques com 
mecàniques, així com les disposicions indicades referents a número|nombre mínim de rodons, 
diàmetres mínims i separacions mínimes i màximes. 
 
6.4.4. - HIPÒTESIS DE CÀLCUL UTILITZADES 
 
El càlcul dels forjats es realitza integrat amb la resta de l'estructura, admetent-se la hipòtesi 
d’inexorabilitat dels mateixos en el seu propi pla.  
S'utilitzen les mateixes hipòtesis càrrega, coeficients parcials de seguretat de les accions i coeficients 
de combinació que per a la resta de l'estructura. 
 
6.4.5. - COEFICIENTS DE SEGURETAT UTILITZATS 
 
Els coeficients de seguretat emprats són els especificats per la Instrucció EHE-08 a la taula|post 12.1.a 
i 12.2 de l'Art. 12: 
 
 
 

Coeficients parcials de seguretat per als Estats Límit Últims (E.L.U) 

Situació Persistent o 
transitòria (�) 

Situació Accidental (�) 
 Tipus d'Acció 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

 Permanent 1.00 1.35 1.00 1.00 

 Pretensat 1.00 1.00 1.00 1.00 
 Permanent de valor no constant 0.00 1.60 1.00 1.00 

 Variable 0.00 1.60 0.00 1.00 

 Accidental --- --- 1.00 1.00 

 
 

Coeficients parcials de seguretat per als Estats Límit de Servei (E.L.S) 

Tipus d'Acció Efecte Favorable Efecte Desfavorable

 Permanent 1.00 1.00 

 Pretensat   Armadura Pretesa 0.95 1.05 
   Armadura Postesa 0.90 1.10 
 Permanent de valor no constant 1.00 1.00 
 Variable 0.00 1.00 

 
6.4.6. - COMBINACIONS DE CÀLCUL 
 
Per al càlcul de l'estructura de formigó armat, s'han considerat els coeficients de combinació 
especificats per la Instrucció EHE-08. 
 
6.4.6.1. - Estats Límit Últims 
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els 
següents criteris: 
 

- Situacions permanents o transitòries: 
-  
-  ∑∑∑
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- - Situacions accidentals: 
-  
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- - Situacions sísmiques: 
-  
-  
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   on: 
 
 
Gk,j Valor característic de les accions permanents. 

G*k,j Valor característic de les accions permanents de valor no constant. 

Pk Valor característic de l'acció del pretesatge. 

Qk,1 Valor característic de l'acció variable determinant. 

ψ0,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 

ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l'acció variable determinant. 

ψ2,i Qk,i   Valors representatius casi permanents de les accions variables amb l'acció    
determinant o amb l'acció accidental.                                                                                    
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Ak Valor característic de l'acció accidental. 

AE,k Valor característic de l'acció sísmica 

En les situacions permanents o transitòries, quan l'acció determinant Qk,1 no sigui òbvia, es valoraran 
diferents possibilitats considerant diferents accions variables com a determinants. 
 
6.4.6.2. - Estats Límit de Servei 
 
Per a aquests Estats Límit  es consideren únicament les situacions de projecte persistents i transitòries.  
En aquests casos, les combinacions d'accions es definiran d'acord als següents criteris: 
 
  - Combinació poc probable o característica: 
   

  - Combinació freqüent: 

∑∑∑
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  - Combinació casi permanent: 
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6.4.7. – MATERIALS 
 
6.4.7.1. - Coeficients parcials de seguretat dels materials 
 
Els valors dels coeficients parcials de seguretat dels materials per a l'estudi dels Estats Límit Últims són 
els que s'indiquen a la taula 15.3. de l'EHE-08. 
 

Coeficients parcials de seguretat dels materials per als Estats Límits 
Últims (E.L.U) 

Tipus d'Acció Formigó (�c) Acer Passiu i Activa (�c)

 Permanent o Transitòria 1.5 1.15 

 Accidental 1.3 1.0 
 
 
Per a l'estudi dels Estats Límit de Servei s'adoptessin com|com a coeficients parcials de seguretat 
valors iguals a la unitat. 
 
6.4.7.2. - Elements de Formigó: 
 
  - Resistència del càlcul del formigó en compressió: 

   c

ck
cccd

f
f

γ
⋅α=

 
   
Factor que té en compte el cansament del formigó quan aquesta sotmès a alts nivells de tensió de 
compressió a causa de càrregues de llarga durada. En la Instrucció EHE-08 s'adopta amb caràcter 
general, el valor de cc 1. 
 

  fck Resistència característica de projecte 
  �c   Coeficient parcial de seguretat del formigó 
 
 
  - Resistència del càlcul de les armadures passives: 

  s

yk
yd

f
f

γ
=

 
  fyk Límit elàstic característic 
  �s   Coeficient parcial de seguretat de l'acer 
 
Es consideren els següents tipus de formigó en l'estructura: 
 

Element Formigó Acer 

Formigó de Neteja HL-150/B/20 B 500 S 

Forjats HA-25/B/12/IIb B 500 S 
 
 
 
Formigó:   fck =25 N/mm2   fcd =20 N/mm2 
Acer:    fyk =500 N/mm2   fyd =435 N/mm2 
 
6.4.7.3. - Estructura metàl·lica: 
 
  Perfils laminats i xapes: 
 
   S 275 JR  fy =275 N/mm2    fu =410 N/mm2 
 
La resta de característiques de projecte dels materials de l'estructura metàl·lica atendran les 
prescripcions de la norma DB/SE-A i altres normativa vigent d'aplicació.  
 
Les constants elàstiques comunes a tots els acers són les següents: 
 
 

Mòdul d'Elasticitat E = 210.000 N/mm2 

Mòdul de Rigidesa G = 81.000 N/mm2 
Coeficient de Poisson v = 0.3 
Coeficient de dilatació tèrmica α = 0.0000012 m/mºC 

Densitat ρ = 78.50 kN/m3 

 
 
6.4.7.3.1. - Coeficients de seguretat per a l'acer. 

 
D'acord amb el DB-SE-A, els coeficients parcials de seguretat per a la determinació de la resistència 
són: 
 
- γM0 =1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material. 
- γM1=1,05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d'inestabilitat. 
- γM2=1,25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció, i a la 
resistència dels mitjans|medis d'unió. 
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6.4.8. - CÀLCUL DELS FORJATS 
 
6.4.8.1. - Model de càlcul 
 
Les sol·licitacions (moments i tallants) dels forjats, han estat obtingudes mitjançant el programa 
informàtic "Cypecad Espacial", de càlcul matricial de sol·licitacions.  
 
Els forjats han estat descompostos en els diferents trams existents, diferenciant-se pel número de vans, 
la llum dels mateixos i/o per les càrregues aplicades. Cada tipus s'ha modelitzat com una biga contínua 
d'un metre|metro d'ample recolzada sobre les biga o murs. 
 
Les sol·licitacions (moments i tallants) dels forjats, han estat obtingudes mitjançant el programa 
informàtic CYPE, de càlcul matricial de sol·licitacions. 
S'ha realitzat un 15% de redistribució dels moments flectors així obtinguts. 
 
S'utilitzen revoltons ceràmics que donin un cantell de 25 cm més 5 cm de capa de compressió en tots 
els forjats. L'intereix previst és de 70 cm. 
Els materials constitutius dels forjats, compliran amb les característiques exigides a la fitxa tècnica d'ús, 
la qual haurà de ser facilitada per la casa subministradora del forjat amb suficient antelació. 
Les barres corrugades utilitzades en l'absorció dels moments negatius seran d'acer B-500S, amb un 
límit elàstic no inferior a 500 N/mm2. 
 
Ja que es tracta d'un forjat industrialitzat, n'hi haurà prou amb comprovar a la fitxa tècnica d'ús de 
l'empresa subministradora, que els moments flectors majorats indicats en els plànols de forjats no 
superen els estris referents al tipus elegit. 
En cas que les condicions resistents així ho exigissin, es modificarien les característiques dimensionals 
del forjat (cantell, intereix), arribant fins i tot a col·locar doble bigueta si fos necessari. En la present 
estructura es disposa doble bigueta per suportar la càrrega lineal dels envans interiors. 
L'armadura de moments negatius representada en els plànols de forjat corresponents, ha estat 
calculada segons els paràmetres de forjat indicats anteriorment i estan referides a cada una de les 
biguetes. 
La modificació d'algun dels esmentats paràmetres exigiria el redimensionament de les armadures de 
moments negatius. 
En qualsevol cas s'hauran de complir totes les especificacions indicades en la normativa EHE-08. 
 
6.4.8.2. - Hipòtesi i combinacions de càlcul utilitzades 
 
El càlcul dels forjats es realitza integrat amb la resta de l'estructura, admetent-se la hipòtesi 
d’inexorabilitat dels mateixos en el seu pla|plànol (hipòtesi de diafragma rígid). S'utilitzen les mateixes 
hipòtesis de càrrega, coeficients parcials de seguretat de les accions i coeficients de combinació que 
per a la resta de l'estructura. 
 
6.4.8.3. - Característiques del forjat 
 
Tant els forjat de planta com els de coberta són forjats unidireccionals de biguetes pretensades de 12 
cm de cantell, 5 cm de capa de compressió, intereix 70 cm i elements d’entrebigat de formigó de 20 cm 
de cantell. El cantell resultant del forjat és de 25 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5. - APTITUD AL SERVEI 
 
6.5.1. – FLETXES 
 
1. Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s'admet que l'estructura horitzontal d'un 
pis o coberta és prou rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol combinació 
d'accions característiques, considerant sol les deformacions que es produeixen després de la posta en 
obra de l'element, la fletxa relativa és menor que: 
 
a) 1/500 en pisos amb envans rígids o paviments rígids sense juntes 
b) 1/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes 
c) 1/300 en la resta dels casos 
 
2. Quan es consideri el confort dels usuaris, s'admet que l'estructura horitzontal d'un pis o coberta és 
prou rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol combinació d'accions 
característiques, considerant només les accions de curta durada, la fletxa relativa és menor que 1/300 
 
3. Quan es consideri l'aparença de l'obra, s'admet que l'estructura horitzontal d'un pis o coberta és prou 
rígida si, per a qualsevol de les seves peces, davant de qualsevol combinació d'accions gairebé 
permanent, la fletxa relativa és menor que 1/300 
Per tant limitarem la fletxa relativa total a 1/300 i la fletxa relativa activa a 1/500. En tot cas, les dades 
existents en la bibliografia, obtingudes de casos reals de patologia, indiquen que per evitar problemes 
de fisuració en envans la fletxa activa no ha de ser superior a 1 cm 
 
6.5.2. - DESPLAÇAMENTS HORITZONTALS 
 
1. Quan es consideri la integritat dels elements constructius, s'admet que l'estructura global té suficient 
rigidesa lateral, si davant de qualsevol combinació d'acció característica, la caiguda és menor de: 
 
a) Caiguda total: 1/500 de l'altura|alçària total de l'edifici. 
b) Caiguda local: 1/250 de l'altura|alçària de la planta, en qualsevol d'elles. 
 
2. Quan es consideri l'aparença de l'obra, s'admet que l'estructura global té suficient rigidesa lateral, si 
davant de qualsevol combinació d'acció gairebé permanents, la caiguda relativa és menor d'1/250. 
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6.6.-  COMBINACIONS DEL CALCUL 
 
 
Nom de las hipòtesis 
 
G Carrega permanent 
Q Sobrecarrega d’ús 
neu neu 
 
E.L.U. de rotura. Formigó 

CTE 
Categoria d’us: A. Sones residencials 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

 
Comb. G Q neu 
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 0.750 
10 1.350 1.500 0.750 

 
E.L.U. de rotura. Formigó en cimentacions 

CTE 
Categoria d’us: A. Sones residencials 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

 
Comb. G Q Nieve 
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 0.800 
10 1.600 1.600 0.800 

 
E.L.U. de rotura. Acero conformat 

CTE 
Categoria d’us: A. Sones residencials 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

 
E.L.U. de rotura. Acero laminat 

CTE 
Categoria d’us: A. Sones residencials 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

1. Coeficients per situacions persistents o transitòries i sísmiques 
 

Comb. G Q neu 
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 0.750 
10 1.350 1.500 0.750 

 
2. Coeficients per situacions accidentals de incendi 
 

Comb. G Q Neu 
1 1.000   
2 1.000 0.500  
3 1.000  0.200 
4 1.000 0.300 0.200 

 
E.L.U. de rotura. Fusta 

CTE 
Categoria d’us: A. Sones residencials 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m 

 
Comb. G Q Neu 
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 0.750 
10 1.350 1.500 0.750 

 
Tensions sobre el terreny 

Accions característiques 
 
Desplaçaments 

Accions característiques 
 

Comb. G Q Neu 
1 1.000   
2 1.000 1.000  
3 1.000  1.000 
4 1.000 1.000 1.000 
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6.7.- CALCULS CYPE 
 
Versión: 2009.1 
Número de licencia: 20091 
 
 
1. Datos generales de la estructura 
 
Proyecto: Estructura 
           
    Clave: Estructura 
  
 
2. Datos geométricos de grupos y plantas 
 
 

Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  

4 Techo 4 Techo 1.50 7.56 

3 Planta Coberta 3 Planta Coberta 1.50 6.06 

2 Planta Golfes 2 Planta Golfes 3.04 4.56 

1 Planta Primera 1 Planta Primera 3.24 1.52 

0 Cimentación    -1.72 
 
  
 
3. Datos geométricos de pilares, pantallas y muros 
 
 
3.1. Muros 
 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
 
 
  

Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 

Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de fábrica 0-3 ( 20.81, 19.23) ( 33.41, 19.23) 3 
2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M2 Muro de fábrica 0-3 ( 33.41, 18.95) ( 33.41, 29.93) 3 
2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M3 Muro de fábrica 0-3 ( 29.08, 29.93) ( 34.19, 29.93) 3 
2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M4 Muro de fábrica 0-2 ( 29.08, 30.33) ( 29.08, 31.81) 2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M5 Muro de fábrica 0-2 ( 27.85, 32.38) ( 29.08, 31.27) 2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M6 Muro de fábrica 0-2 ( 25.94, 31.98) ( 28.29, 31.98) 2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M7 Muro de fábrica 0-2 ( 25.72, 31.79) ( 26.38, 32.38) 2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M9 Muro de fábrica 0-3 ( 20.81, 29.93) ( 24.47, 29.93) 3 
2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M10 Muro de fábrica 0-3 ( 20.81, 18.96) ( 20.81, 30.56) 3 
2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M11 Muro de fábrica 0-2 ( 25.15, 29.93) ( 25.15, 33.80) 2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M12 Muro de fábrica 0-3 ( 20.81, 26.08) ( 33.41, 26.08) 3 
2 
1 

0.1+0.1=0.2 
0.1+0.1=0.2 
0.1+0.1=0.2 

M13 Muro de fábrica 0-3 ( 20.81, 23.08) ( 33.41, 23.08) 3 
2 
1 

0.1+0.1=0.2 
0.1+0.1=0.2 
0.1+0.1=0.2 

M14 Muro de fábrica 0-3 ( 25.24, 23.08) ( 25.24, 26.08) 3 
2 
1 

0.1+0.1=0.2 
0.1+0.1=0.2 
0.1+0.1=0.2 

M15 Muro de fábrica 0-2 ( 28.27, 23.08) ( 28.27, 26.08) 2 
1 

0.1+0.1=0.2 
0.1+0.1=0.2 

M17 Muro de fábrica 0-1 ( 28.27, 26.08) ( 33.41, 26.08) 1 0.1+0.1=0.2 

M18 Muro de fábrica 0-1 ( 28.27, 23.08) ( 33.41, 23.08) 1 0.1+0.1=0.2 

M8 Muro de fábrica 0-3 (  6.87, 19.23) ( 20.81, 19.23) 3 
2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M19 Muro de fábrica 0-3 (  6.87, 29.93) ( 20.81, 29.93) 3 
2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M20 Muro de fábrica 0-3 (  9.69, 19.23) (  9.69, 29.93) 3 
2 
1 

0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 
0.2+0.2=0.4 

M21 Muro de fábrica 0-3 (  9.69, 25.26) ( 20.81, 25.26) 3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M22 Muro de fábrica 0-3 ( 13.04, 23.83) ( 13.04, 25.26) 3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M23 Muro de fábrica 0-3 ( 17.06, 23.83) ( 17.06, 25.26) 3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M24 Muro de fábrica 0-3 ( 13.02, 23.83) ( 17.11, 23.83) 3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

 
 

4. Losas y elementos de cimentación 
 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 
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5. Listado de paños 
 
  
Tipos de forjados considerados 
 

Nombre Descripción 

ALEMAN TIPO 12, 20+5, Hormigón FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS 
Familia: ALEMAN TIPO 12 
Forjado: 20+5, Hormigón 
Canto de bovedilla: 20 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 70 cm 
Hormigón obra: HA-25 Gc=1.50 
Hormigones viguetas: HA-25 Gc=1.50 
Acero pretensar: Y-1770-C 
Aceros negativos:  B 500 S Gs=1.15  
Peso propio (kN/m²): 2.47 

 
 

5.1. Autorización de uso 
 
  
  

Ficha de características técnicas del forjado de viguetas pretensadas: 
 

ALEMAN TIPO 12 
 

Forjado      20+5, Hormigón 

Canto de bovedilla      20 cm 

Espesor capa compresión      5 cm 

Intereje      70 cm 

Hormigón obra      HA-25 Gc=1.50 

Hormigones viguetas      HA-25 Gc=1.50 

Acero pretensar      Y-1770-C 

Aceros negativos       B 500 S Gs=1.15  

Peso propio (kN/m²)      3.11, 3.45 
 
 

  
Ficha de características técnicas del forjado de viguetas pretensadas: 

 
ALEMAN TIPO 12 

 
Esfuerzos por bandas de 1 m           Forjado   20+5, Hormigón / 70 cm           HA-25 Gc=1.50 

 
 Flexión positiva  

Tipo     Momento de servicio Cortante 
De Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Último 

Vigueta Último Fisura Total Fisura          I               II              III       

 m·kN/m m²·kN/m m·kN/m kN/m 

T-1 
T-2 
T-3 
T-4 
T-5 

24.6 
33.4 
41.6 
57.1 
64.2 

7.9 
7.9 
7.9 
7.9 
7.9 

12936.0 
13165.0 
13344.0 
13683.0 
13812.0 

7739.0 
8815.0 
9596.0 

10593.0 
10906.0 

11 
15 
19 
27 
31 

16 
20 
24 
32 
35 

18 
22 
26 
34 
38 

48 
48 
47 
47 
46 

 
 
 
 
 

 Flexión negativa            B 500 S Gs=1.15 

Refuerzo Área Momento último Momento Rigidez 
Superior cm² Tipo Macizado Fisura Total Fisura 

Por nervio Nervio m·kN/m m·kN/m m²·kN/m 

2Ø8 
1Ø8+1Ø10 
2Ø10 
1Ø10+1Ø12 
2Ø12 
1Ø12+1Ø16 
2Ø16 
1Ø12+2Ø16 

1.01 
1.29 
1.57 
1.92 
2.26 
3.14 
4.02 
5.15 

13 
17 
21 
25 
29 
39 
47 
48 

14 
17 
21 
25 
30 
40 
50 
63 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

12503 
12532 
12560 
12595 
12628 
12712 
12793 
12894 

1296 
1638 
1953 
2329 
2676 
3468 
4086 
4727 

 
(1) Según la clase de exposición: 

 
  -Clase I:  Ambiente agresivo 

  -Clase II:  Ambiente exterior 

  -Clase III:  Ambiente interior 
 
 

  
Ficha de características técnicas del forjado de viguetas pretensadas: 

 
ALEMAN TIPO 12 

 
Esfuerzos por bandas de 1 m           Forjado   20+5, Hormigón / 81 cm           HA-25 Gc=1.50 

 
 Flexión positiva  

Tipo     Momento de servicio Cortante 
De Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Último 

Vigueta Último Fisura Total Fisura          I               II              III       

 m·kN/m m²·kN/m m·kN/m kN/m 

2T-1 
2T-2 
2T-3 
2T-4 
2-T5 

41.8 
56.7 
70.1 
94.9 

106.2 

13.8 
13.8 
13.8 
13.8 
13.8 

19854.0 
20155.0 
20380.0 
20802.0 
20951.0 

12369.0 
13976.0 
15062.0 
16273.0 
16579.0 

18 
24 
31 
43 
49 

26 
32 
39 
51 
58 

30 
37 
43 
56 
62 

89 
89 
88 
88 
86 

 
 Flexión negativa            B 500 S Gs=1.15 

Refuerzo Área Momento último Momento Rigidez 
Superior cm² Tipo Macizado Fisura Total Fisura 

Por nervio Nervio m·kN/m m·kN/m m²·kN/m 

4Ø8 
2Ø8+2Ø10 
4Ø10 
2Ø10+2Ø12 
4Ø12 
2Ø12+2Ø16 
4Ø16 
2Ø12+4Ø16 

2.01 
2.58 
3.14 
3.83 
4.52 
6.28 
8.04 

10.30 

23 
30 
36 
43 
50 
67 
82 
96 

23 
30 
36 
44 
51 
69 
85 

105 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

19530 
19632 
19728 
19847 
19961 
20246 
20520 
20856 

2241 
2831 
3376 
4026 
4625 
6018 
7171 
8383 

 
(1) Según la clase de exposición: 

 
  -Clase I:  Ambiente agresivo 

  -Clase II:  Ambiente exterior 

  -Clase III:  Ambiente interior 
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6. Normas consideradas 
 
Hormigón: EHE-08-CTE 
Aceros conformados: CTE DB-SE A 
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A 
Forjados de viguetas: EHE-08 
  
7. Acciones consideradas 
 
7.1. Gravitatorias 

Planta S.C.U(kN/m²) Cargas muertas(kN/m²) 

Techo 2.0 1.0 

Planta Coberta 2.0 1.5 

Planta Golfes 2.0 1.5 

Planta Primera 2.0 1.5 

Cimentación 0.0 0.0 
7.2. Viento 
 
  
Sin acción de viento 
  
  
7.3. Sismo  
 
  
Sin acción de sismo 
  
  
7.4. Hipótesis de carga 
 
Automáticas Carga permanente 

Sobrecarga de uso 
Adicionales Referencia Naturaleza 

Nieve Nieve  
  
7.5. Listado de cargas 
 
  
Cargas especiales introducidas (en KN, KN/m y KN/m2) 
  
Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 21.85, 20.13) ( 27.08, 20.13) 
3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 22.66, 20.84) ( 27.08, 20.84) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 23.46, 21.53) ( 27.08, 21.53) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 24.26, 22.23) ( 27.08, 22.23) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 21.87, 20.15) ( 21.87, 24.58) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 22.66, 20.84) ( 22.66, 24.58) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 23.48, 21.55) ( 23.48, 24.58) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 24.26, 22.23) ( 24.26, 24.58) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 21.87, 24.58) ( 21.86, 29.01) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 22.66, 24.58) ( 22.67, 28.32) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 23.48, 24.58) ( 23.48, 27.61) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 24.26, 24.58) ( 24.27, 26.93) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 21.86, 29.01) ( 27.08, 29.02) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 22.67, 28.32) ( 27.08, 28.32) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 23.46, 27.63) ( 27.08, 27.63) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 24.27, 26.93) ( 27.08, 26.93) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 27.08, 26.93) ( 29.86, 26.93) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 27.08, 27.63) ( 30.70, 27.64) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 27.08, 28.32) ( 31.51, 28.32) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 27.08, 29.02) ( 32.34, 29.03) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 32.34, 24.58) ( 32.34, 29.03) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 31.51, 24.58) ( 31.51, 28.32) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 30.69, 24.58) ( 30.70, 27.64) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 29.86, 24.58) ( 29.86, 26.93) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 29.86, 22.23) ( 29.86, 24.58) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 30.69, 21.53) ( 30.69, 24.58) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 31.51, 20.84) ( 31.51, 24.58) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 32.35, 20.13) ( 32.34, 24.58) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 27.08, 20.13) ( 32.35, 20.13) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 27.08, 20.84) ( 31.51, 20.84) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 27.08, 21.53) ( 30.69, 21.53) 

3 Carga permanente Lineal 1.75 ( 27.08, 22.23) ( 29.86, 22.23) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 21.85, 20.13) ( 27.08, 20.13) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 22.66, 20.84) ( 27.08, 20.84) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 23.46, 21.53) ( 27.08, 21.53) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 24.26, 22.23) ( 27.08, 22.23) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 27.08, 22.23) ( 29.86, 22.23) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 27.08, 21.53) ( 30.69, 21.53) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 27.08, 20.84) ( 31.51, 20.84) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 27.08, 20.13) ( 32.35, 20.13) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 32.35, 20.13) ( 32.34, 24.58) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 31.51, 20.84) ( 31.51, 24.58) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 30.69, 21.53) ( 30.69, 24.58) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 29.86, 22.23) ( 29.86, 24.58) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 29.86, 24.58) ( 29.86, 26.93) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 30.69, 24.58) ( 30.70, 27.64) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 31.51, 24.58) ( 31.51, 28.32) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 32.34, 24.58) ( 32.34, 29.03) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 27.08, 29.02) ( 32.34, 29.03) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 27.08, 28.32) ( 31.51, 28.32) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 27.08, 27.63) ( 30.70, 27.64) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 27.08, 26.93) ( 29.86, 26.93) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 24.27, 26.93) ( 27.08, 26.93) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 23.46, 27.63) ( 27.08, 27.63) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 22.67, 28.32) ( 27.08, 28.32) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 21.86, 29.01) ( 27.08, 29.02) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 24.26, 24.58) ( 24.27, 26.93) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 23.48, 24.58) ( 23.48, 27.61) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 22.66, 24.58) ( 22.67, 28.32) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 21.87, 24.58) ( 21.86, 29.01) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 21.87, 20.15) ( 21.87, 24.58) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 22.66, 20.84) ( 22.66, 24.58) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 23.48, 21.55) ( 23.48, 24.58) 

3 Nieve Lineal 0.70 ( 24.26, 22.23) ( 24.26, 24.58) 
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3 Nieve Superficial 1.00 ( 20.81, 25.26) ( 20.81, 29.93) 
(  9.69, 29.93) (  9.69, 25.26) 
( 13.04, 25.26) ( 17.06, 25.26) 

3 Nieve Superficial 1.00 ( 13.04, 23.83) ( 13.04, 25.26) 
(  9.69, 25.26) (  9.69, 19.23) 
( 13.04, 19.23) 

3 Nieve Superficial 1.00 ( 17.06, 23.83) ( 13.04, 23.83) 
( 13.04, 19.23) ( 17.06, 19.23) 

3 Nieve Superficial 1.00 ( 20.81, 25.26) ( 17.06, 25.26) 
( 17.06, 23.83) ( 17.06, 19.23) 
( 20.81, 19.23) 

3 Nieve Superficial 1.00 ( 33.41, 19.23) ( 28.86, 23.08) 
( 28.27, 23.08) ( 27.08, 23.08) 
( 27.08, 19.23) 

3 Nieve Superficial 1.00 ( 27.08, 19.23) ( 27.08, 23.08) 
( 25.24, 23.08) ( 20.81, 19.23) 

3 Nieve Superficial 1.00 ( 25.24, 24.58) ( 20.81, 24.58) 
( 20.81, 19.23) ( 25.24, 23.08) 

3 Nieve Superficial 1.00 ( 25.24, 26.08) ( 20.81, 29.93) 
( 20.81, 24.58) ( 25.24, 24.58) 

3 Nieve Superficial 1.00 ( 25.15, 29.93) ( 20.81, 29.93) 
( 25.24, 26.08) ( 27.08, 26.08) 
( 27.08, 29.93) 

3 Nieve Superficial 1.00 ( 29.08, 29.93) ( 27.08, 29.93) 
( 27.08, 26.08) ( 28.27, 26.08) 
( 28.86, 26.08) ( 33.41, 29.93) 

3 Nieve Superficial 1.00 ( 33.41, 29.93) ( 28.86, 26.08) 
( 28.86, 24.58) ( 33.41, 24.58) 

3 Nieve Superficial 1.00 ( 28.86, 24.58) ( 28.86, 23.08) 
( 33.41, 19.23) ( 33.41, 24.58) 

 
8. Estados límite 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones CTE 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno Acciones características 

Desplazamientos Acciones características 
 
9. Situaciones de proyecto 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
Con coeficientes de combinación 
 

 
 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 

 

 
Sin coeficientes de combinación 
 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 

 

Donde: 
 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 
 

9.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ) 
 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:  
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08-CTE 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     
 

 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra. 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08-CTE 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     
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Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra. 

 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     
 

 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 
  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del 
análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 0 % de los de la otra. 

 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situación 2: Sísmica 

Coeficientes parciales de seguridad (γ) 
 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 
 

  
10. Materiales utilizados 
 
10.1. Hormigones 
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 25 MPa; γc = 1.50 
 

10.2. Aceros por elemento y posición 
 
10.2.1. Aceros en barras 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; γs = 1.15 
 

10.2.2. Aceros en perfiles 
 
 

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite 

elástico(MPa) 
Módulo de 

elasticidad(GPa) 

Aceros conformados  S235  235 206 

Aceros laminados  S275  275 206 
 
 

10.3. Muros de fábrica 
 
Módulo de cortadura (G): 0.3924 GPa 
Módulo de elasticidad (E): 0.981 GPa 
Peso específico: 14.715 kN/m³ 
Tensión de cálculo en compresión: 1.962 MPa 
Tensión de cálculo en tracción: 0.1962 MPa 
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Información del listado de armado de vigas 

  
Pórtico num.: nº de pórtico o alineación de vigas del grupo de plantas que se especifica a continuación. 
 
Grupo de plantas: nº de orden del grupo de plantas. 
 
Tramo nº: nº de tramo o vano de viga dentro de la alineación o pórtico. 
 
Tramo nº y referencia elementos de apoyo: nº de tramo o vano de viga dentro de la alineación o pórtico y 
referencias de los elementos de apoyo. 
 
L: Luz entre ejes de los elementos de apoyo (pilares, brochales, etc.)o a puntos de anclaje (calculados por el 
programa) de la armadura de positivos cuando no hay elementos de apoyo intermedios y la luz de la viga 
supera la longitud máxima de barra. 
 
JÁCENA: Tipo de viga (plana, descolgada, celosía, pretensada, semi-invertida o cabeza colaborante). 
 
SECCIÓN:    B x H : dimensiones del ancho y del canto respectivamente cuando la viga es rectangular (tipo R) 
            B x H + B1 x H1: en vigas en L o T: 
                    B x H: ancho por canto del alma 
                    B1 x H1: ancho por canto del ala 
 
Flecha=1.020 cm. (L/569): Flecha activa de la viga (magnitud de la flecha y relación luz-flecha). 
 
A continuación se ofrecen analíticamente capacidades mecánicas y envolventes de esfuerzos (al ser 
envolventes, están mayorados) dividiendo la viga en seis partes iguales: 
 
C.m. sup.: Capacidad mecánica de la armadura necesaria en la parte superior de la viga calculada a partir de 
la envolvente de momentos (o cuantía mínima necesaria) y la sección de la viga, en el punto que se especifica 
de la luz (fracciones sextas de la luz). En la misma línea se muestran las capacidades mecánicas 
representativas de la armadura necesaria calculada a partir de la misma envolvente en el punto que se 
especifica de la luz (máximos relativos en fracciones del tercio de la luz). 
 
C.m. inf.: Capacidad mecánica de la armadura necesaria en la parte inferior de la viga calculada a partir de la 
envolvente de momentos (o cuantía mínima necesaria) y la sección de la viga, en el punto que se especifica de 
la luz (fracciones sextas de la luz). En la misma línea se muestran las capacidades mecánicas representativas 
de la armadura necesaria calculada a partir de la misma envolvente en el punto que se especifica de la luz 
(máximo relativo en fracciones del tercio de la luz). 
 
Moment.: Envolvente de momentos flectores en el punto que se especifica de la luz de la viga (fracciones 
sextas de la luz). En la misma línea se muestran los momentos representativos en el punto que se especifica 
de la luz (máximos relativos en fracciones del tercio de la luz). 
 
Cortant.: Envolvente de esfuerzos cortantes en el punto que se especifica de la luz de la viga (fracciones 
sextas de la luz). En la misma línea se muestran los cortantes representativos calculados a partir de la misma 
envolvente en el punto que se especifica de la luz de la viga. 
 
Torsores: Envolvente de esfuerzos torsores en el punto que se especifica de la luz de la viga (fracciones sextas 
de la luz). En la misma línea se muestra el torsor borde apoyo (Td), que es el esfuerzo torsor en la cara o 
punto de contacto de la viga con el elemento de apoyo (con este dato se realiza la comprobación a compresión 
oblicua del hormigón por esfuerzo torsor), y además el torsor agotamiento (Tu1), que es el momento torsor 
último que resiste la sección de hormigón. 
a continuación se representa el armado de una viga a modo de ejemplo: 
 
ARM.SUPERIOR: 2Ø16[0.15P+1.55=1.70], 3Ø12[<<1.5+1.45=2.95] ----- 2Ø20[1.60>>], 
3Ø16[1.20+0.15P=1.35] 
 
ARM. MONTAJE: 5Ø10[5.30] 
 
ARM. MONTAJE ALAS: 4Ø10[5.30] 
 
ARM.PIEL: 4Ø10[5.20] 
 

ARM.INFERIOR: 3Ø16[0.20P+5.3+0.20P=5.70], 2Ø10[3.50] 
 
ESTRIBOS:6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00], 14x2eØ10+1rØ10c/0.30[4.00] 
 
    2Ø16[0.15P+1.55=1.70]: número de barras, calibre de éstas, longitud de la patilla, longitud recta y 
longitud total. Como longitud de la patilla se entiende la longitud recta vertical. Como longitud recta se 
entiende la distancia en la dirección de la viga. 
   
 
  3Ø12[<<1.5+1.45=2.95]:  (número de barras, calibre de éstas, longitud de la barra que está en el tramo 
anterior, longitud de la barra en el tramo (medida desde el eje de apoyo) y longitud total). 
     
6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00]:Armadura transversal (número de estribos en el intervalo de estribado, número 
de cercos por plano de armado, diámetro del cerco, número de ramas por plano de armado, diámetro de la 
rama, separación y longitud del intervalo). 
    
 Flecha posterior a tabiquería (incluso fluencia) =1.020 cm. (L/569): Flecha activa de la viga (magnitud de la 
flecha y relación luz-flecha). 
 
 
Obra: Estructura (Estructura) 

 
Sistema de unidades: Sistema Internacional 
Materiales: 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 500 S, Ys=1.15 
Acero Perfiles: 
Laminado y armado:  S275 , 275.00 MPa 
Conformado:  S235 , 235.00 MPa 
Armado de vigas 
Obra: Estructura 
Gr.pl. no 1 Planta Primera --- Pl. igual 1 

 
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 1 

 
Tramo nº  1 (*B1 -M14*)  (L= 4.55)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 25   Flecha= 1.465 cm. 
(L/311) 
 Moment.:     1.5    39.4    63.6    66.3    47.9     8.8   -21.2     0.8(0.00) 45.2(0.89) 67.0(2.24) 19.5(3.64)-
38.2(4.45) 
Cortant.:     0.0    53.4    27.7   -19.8   -45.5   -71.4     0.0    56.4(x= 0.20)                           -74.7(x= 4.43) 
Torsores:    0.00    0.03    0.03    0.05    0.11    0.21    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.55) 
Agot.: 26.98 
  
   Arm.Superior:   -----  3Ø12(1.13+0.17P=1.30) 
    Arm.Montaje: 3Ø10(4.80+0.17P=4.97) 
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.17P+4.82+0.17P=5.16), 3Ø12(3.30) 
       Estribos: 29x1eØ6+1rØ6c/0.15(4.23) 
  
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 1 

 
Tramo nº  1 (*B0 -M14*)  (L= 4.55)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 25   Flecha= 1.465 cm. 
(L/311) 
 Moment.:     1.4    38.9    63.0    65.7    47.2     8.0   -21.5     0.7(0.00) 44.8(0.89) 66.4(2.24) 18.7(3.64)-
39.0(4.45) 
Cortant.:     0.0    53.3    27.6   -19.9   -45.6   -71.3     0.0    56.2(x= 0.20)                           -74.7(x= 4.43) 
Torsores:    0.00    0.03    0.03    0.04    0.10    0.18    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.55) 
Agot.: 26.98 
  
   Arm.Superior:   -----  3Ø12(1.13+0.17P=1.30) 
    Arm.Montaje: 3Ø10(4.80+0.17P=4.97) 
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   Arm.Inferior: 3Ø16(0.17P+4.82+0.17P=5.16), 3Ø12(3.30) 
       Estribos: 29x1eØ6+1rØ6c/0.15(4.23) 
  
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 1 

 
Tramo nº  1 (*M11- M4*)  (L= 4.55)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 25   Flecha= 1.465 cm. 
(L/311) 
 Moment.:   -12.8     2.2    22.1    28.3    20.9    -0.3   -13.8   -21.6(0.14)  6.0(0.75) 29.1(2.10)  4.7(3.15)-
23.1(3.79) 
Cortant.:     0.0    48.9    27.5     5.3   -17.1   -39.3     0.0    51.3(x= 0.20)                           -57.4(x= 3.73) 
Torsores:    0.00    0.04    0.01    0.01    0.02    0.03    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 3.93) 
Agot.: 26.98 
  
   Arm.Superior:   -----  3Ø12(1.13+0.17P=1.30) 
    Arm.Montaje: 3Ø10(4.80+0.17P=4.97) 
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.17P+4.82+0.17P=5.16), 3Ø12(3.30) 
       Estribos: 29x1eØ6+1rØ6c/0.15(4.23) 
  
Armado de vigas 
Obra: Estructura 
Gr.pl. no 2 Planta Golfes --- Pl. igual 1 

 
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 2 

 
Tramo nº  1 (*B1 -M14*)  (L= 4.55)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 25   Flecha= 1.576 cm. 
(L/289) 
 Moment.:     1.5    40.6    66.0    70.1    53.1    15.3   -17.4     0.8(0.00) 46.6(0.89) 70.7(2.24) 25.8(3.64)-
30.8(4.45) 
Cortant.:     0.0    55.1    29.5   -18.0   -43.8   -69.5     0.0    58.1(x= 0.20)                           -72.9(x= 4.43) 
Torsores:    0.00    0.03    0.03    0.06    0.14    0.29    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.55) 
Agot.: 26.98 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.13+0.17P=1.30) 
    Arm.Montaje: 3Ø10(4.80+0.17P=4.97) 
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.17P+4.82+0.17P=5.16), 2Ø16(3.40) 
       Estribos: 29x1eØ6+1rØ6c/0.15(4.23) 
  
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 2 

 
Tramo nº  1 (*M15- B2*)  (L= 5.27)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 25   Flecha= 2.523 cm. 
(L/209) 
 Moment.:   -35.1     4.8    59.1    86.0    82.9    53.1     2.0   -64.3(0.11) 15.1(1.01) 87.4(3.31) 59.3(4.26)  
1.0(5.26) 
Cortant.:     0.0    78.1    51.7     3.7   -22.7   -49.0     0.0   103.9(x= 0.13)                           -74.2(x= 5.07) 
Torsores:    0.00    0.18    0.11    0.00    0.05    0.08    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.26) 
Agot.: 26.98 
  
   Arm.Superior: 2Ø16(0.32P+1.28=1.60), 3Ø12(0.16P+1.19=1.35)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø10(0.16P+5.51=5.67) 
   Arm.Inferior: 3Ø20(0.36P+5.53+0.36P=6.25), 1Ø20(3.60) 
       Estribos: 10x1eØ8+1rØ8c/0.12(1.20), 25x1eØ6+1rØ6c/0.15(3.74) 
  
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 2 

 
Tramo nº  1 (*B0 -M14*)  (L= 4.55)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 25   Flecha= 1.563 cm. 
(L/292) 
 Moment.:     1.4    40.0    65.3    69.3    52.0    14.1   -18.0     0.7(0.00) 46.1(0.89) 69.9(2.24) 24.6(3.64)-
32.2(4.45) 
Cortant.:     0.0    54.9    29.2   -18.3   -44.0   -69.7     0.0    57.9(x= 0.20)                           -73.0(x= 4.43) 
Torsores:    0.00    0.04    0.04    0.05    0.12    0.23    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.55) 

Agot.: 26.98 
  
   Arm.Superior:   -----  2Ø12(1.13+0.17P=1.30) 
    Arm.Montaje: 3Ø10(4.80+0.17P=4.97) 
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.17P+4.82+0.17P=5.16), 3Ø12(3.40) 
       Estribos: 29x1eØ6+1rØ6c/0.15(4.23) 
  
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 2 

 
Tramo nº  1 (*M15- B3*)  (L= 5.27)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 25   Flecha= 2.502 cm. 
(L/211) 
 Moment.:   -34.4     4.0    58.4    85.5    82.6    52.9     2.0   -63.3(0.11) 14.3(1.01) 87.0(3.31) 59.2(4.26)  
1.0(5.26) 
Cortant.:     0.0    77.8    51.9     3.9   -22.4   -48.8     0.0    99.5(x= 0.13)                           -74.0(x= 5.07) 
Torsores:    0.00    0.17    0.10    0.01    0.05    0.08    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.26) 
Agot.: 26.98 
  
   Arm.Superior: 3Ø16(0.17P+1.28=1.45)  -----   
    Arm.Montaje: 3Ø10(0.17P+5.53=5.70) 
   Arm.Inferior: 3Ø20(0.36P+5.53+0.36P=6.25), 1Ø20(3.60) 
       Estribos: 12x1eØ6+1rØ6c/0.1(1.20), 25x1eØ6+1rØ6c/0.15(3.74) 
  
Armado de vigas 
Obra: Estructura 
Gr.pl. no 3 Planta Coberta --- Pl. igual 1 

 
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B10-B12*) (L= 5.27) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.234 cm. (L/2255) Coef. de aprovechamiento: 66.94% 
 Moment.:    -2.9     2.8     6.6     7.3     4.6    -1.4   -10.2    -3.8(0.03)  2.8(0.88)  7.4(2.28)           -
10.2(5.27) 
Cortant.:     6.1     6.2     2.5    -1.1    -4.8    -8.5   -11.9     9.3(x= 0.04)                           -11.9(x= 5.27) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 5.27) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B12-B11*) (L= 5.31) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.136 cm. (L/3903) Coef. de aprovechamiento: 67.36% 
 Moment.:   -10.2    -1.8     3.3     5.2     3.7    -1.1    -6.1   -10.2(x= 0.00)         5.2(x= 2.63)      -8.3(x= 
5.27) 
Cortant.:   -11.9     7.6     3.9     0.3    -3.4    -7.1    -6.6    11.1(x= 0.00)                           -11.9(x= 0.00) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.30) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B19-B21*) (L= 4.46) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.106 cm. (L/4222) Coef. de aprovechamiento: 35.99% 
 Moment.:    -4.8    -0.9     3.2     4.8     4.0     0.9    -4.4    -6.4(0.04)             4.8(2.25)  0.9(3.72) -
4.4(4.46) 
Cortant.:     6.1     6.8     3.7     0.6    -2.5    -5.6    -8.6     9.3(x= 0.04)                            -8.6(x= 4.46) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 4.46) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B21-B20*) (L= 4.48) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.048 cm. (L/9418) Coef. de aprovechamiento: 55.45% 
 Moment.:    -4.4     0.4     2.9     3.1     0.9    -3.6    -7.2    -4.4(0.00)  0.4(0.75)  3.3(1.90)            -
9.9(4.44) 
Cortant.:    -8.6     4.9     1.8    -1.3    -4.5    -7.6    -6.5     7.8(x= 0.00)                           -10.1(x= 4.44) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.47) 
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Agot.: 0.00 
  
Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*M1 -M13*) (L= 5.88) IPE-300, Perfil simple 
Flecha= 0.202 cm. (L/2904) Coef. de aprovechamiento: 85.97% 
 Moment.:   -27.5   -20.6    13.5    33.1    32.0    21.7    -5.7   -48.9(0.29)            38.0(3.51) 28.1(4.72) -
9.8(5.79) 
Cortant.:     0.0    41.6    21.9     2.0   -14.7   -35.1     0.0    42.5(x= 0.33)                           -36.3(x= 5.77) 
Torsores:    0.00    0.04    0.02    0.04    0.03    0.01    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 5.88) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*   - M1*) (L= 5.95) IPE-330, Perfil simple 
Flecha= 0.146 cm. (L/4063) Coef. de aprovechamiento: 90.54% 
 Moment.:   -41.0   -15.7    18.4    33.2    30.5    10.1    -5.0   -78.0(0.11)            44.0(3.52) 13.1(4.83) -
7.4(5.77) 
Cortant.:     0.0    69.8    43.3    20.2    -1.6   -23.4     0.0    71.1(x= 0.11)                           -24.5(x= 5.64) 
Torsores:    0.00    0.01    0.00    0.01    0.01    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 5.95) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B27-B29*) (L= 3.66) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.083 cm. (L/4414) Coef. de aprovechamiento: 14.92% 
 Moment.:    -2.5     0.8     3.5     4.7     4.4     2.5    -0.9    -3.2(0.03)  0.8(0.61)  4.8(2.11)  2.5(3.05) -
0.9(3.66) 
Cortant.:     5.1     5.8     3.3     0.7    -1.8    -4.4    -6.7     7.8(x= 0.04)                            -6.7(x= 3.66) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 3.66) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B29-B28*) (L= 3.66) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= -0.023 cm. (L/-15650) Coef. de aprovechamiento: 56.51% 
 Moment.:    -0.9     1.0     1.3     0.3    -2.6    -6.9    -8.9    -0.9(0.00)  1.0(0.61)  1.4(1.03)           -
12.2(3.61) 
Cortant.:    -6.7     1.9    -0.7    -3.2    -5.8    -8.3    -6.6     4.2(x= 0.00)                           -10.2(x= 3.61) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 3.65) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B37-B39*) (L= 2.85) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.008 cm. (L/33637) Coef. de aprovechamiento: 33.18% 
 Moment.:    -6.6    -5.0    -1.5     1.2     2.8     3.4     3.2    -8.9(0.04)             3.3(2.25)  3.4(2.45)  
1.0(2.85) 
Cortant.:     6.3     8.3     6.3     4.4     2.5     0.6    -1.7     9.7(x= 0.04)                            -1.7(x= 2.85) 
Torsores:    0.00    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.01(x= 2.85) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B39-B38*) (L= 2.83) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= -0.034 cm. (L/-8303) Coef. de aprovechamiento: 53.21% 
 Moment.:     3.2     2.5     1.0    -1.7    -5.2    -9.6   -10.4     1.0(0.00)  3.2(0.00)  2.2(0.60)           -
14.3(2.79) 
Cortant.:    -1.7    -2.4    -4.4    -6.4    -8.3   -10.3    -7.5    -0.1(x= 0.00)                           -11.6(x= 2.79) 
Torsores:    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00 Borde apoyo:  0.01(x= 0.00)   0.00(x= 2.82) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 3 

 

Tramo nº  1 (*B2 - B3*) (L= 4.43) IPE-220, Perfil simple 
Flecha= 0.389 cm. (L/1140) Coef. de aprovechamiento: 40.42% 
 Moment.:    -3.7    12.2    26.4    29.2    23.5    12.3     0.4    -5.4(0.11) 16.3(0.87) 30.3(1.85) 14.2(3.58)  
0.2(4.43) 
Cortant.:     0.0    30.4    10.6    -3.4   -14.5   -16.4     0.0    30.9(x= 0.20)                           -17.0(x= 4.33) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.43) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 8 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B8 - B9*) (L= 4.55) IPE-220, Perfil simple 
Flecha= 0.306 cm. (L/1485) Coef. de aprovechamiento: 33.72% 
 Moment.:    -1.0     3.9    13.1    21.8    24.3    16.4     1.1    -1.7(0.07)  4.9(0.88) 25.3(2.65) 19.0(3.67)  
0.4(4.55) 
Cortant.:     0.0     8.1    13.9     9.5    -2.8   -21.4     0.0    14.5(x= 1.00)                           -21.9(x= 4.35) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.55) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 9 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B48-B43*) (L= 2.85) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.012 cm. (L/23607) Coef. de aprovechamiento: 38.86% 
 Moment.:    -7.8    -6.0    -1.9     1.4     3.6     4.9     5.3   -10.4(0.04)             4.7(2.25)  5.3(2.85)  
2.0(2.85) 
Cortant.:     7.2     9.6     7.7     5.7     3.8     1.9    -0.6    11.0(x= 0.04)                            -0.6(x= 2.85) 
Torsores:    0.00    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.01(x= 2.85) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B43-B40*) (L= 2.83) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= -0.028 cm. (L/-10138) Coef. de aprovechamiento: 58.27% 
 Moment.:     5.3     4.0     1.9    -1.4    -5.4   -10.4   -11.4     2.0(0.00)  5.3(0.00)  3.5(0.60)           -
15.7(2.79) 
Cortant.:    -0.6    -3.7    -5.7    -7.6    -9.6   -11.6    -8.3     0.3(x= 0.00)                           -12.9(x= 2.79) 
Torsores:    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00 Borde apoyo:  0.01(x= 0.00)   0.00(x= 2.82) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 10 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B47-B33*) (L= 3.66) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.086 cm. (L/4263) Coef. de aprovechamiento: 23.35% 
 Moment.:    -3.8    -0.6     2.9     4.8     5.1     3.9     1.2    -5.0(0.04)             5.2(2.37)  3.9(3.05)  0.4(3.66) 
Cortant.:     5.8     6.9     4.3     1.8    -0.7    -3.3    -5.7     8.8(x= 0.04)                            -5.7(x= 3.66) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 3.66) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B33-B30*) (L= 3.66) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= -0.012 cm. (L/-29954) Coef. de aprovechamiento: 62.18% 
 Moment.:     1.2     2.5     2.3     0.7    -2.7    -7.5    -9.7     0.4(0.00)  2.5(0.61)  2.6(0.78)           -
13.4(3.62) 
Cortant.:    -5.7     1.0    -1.6    -4.1    -6.7    -9.2    -7.2     3.4(x= 0.00)                           -11.1(x= 3.62) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 3.66) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 11 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*M9 -M12*) (L= 5.88) IPE-330, Perfil simple 
Flecha= 0.172 cm. (L/3425) Coef. de aprovechamiento: 93.21% 
 Moment.:   -29.6   -23.3    17.2    38.8    38.1    26.3    -5.9   -52.8(0.29)            45.3(3.51) 33.4(4.73) -
9.9(5.79) 
Cortant.:     0.0    43.6    21.9     1.1   -17.7   -40.3     0.0    44.6(x= 0.34)                           -41.6(x= 5.78) 
Torsores:    0.00    0.01    0.00    0.06    0.03    0.02    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 5.88) 
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Agot.: 0.00 
  
Pórtico 12 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*   - M2*) (L= 5.95) IPE-330, Perfil simple 
Flecha= 0.153 cm. (L/3900) Coef. de aprovechamiento: 94.93% 
 Moment.:   -43.1   -15.9    19.5    34.6    31.4    10.4    -4.9   -81.8(0.11)            45.7(3.51) 13.5(4.83) -
7.2(5.77) 
Cortant.:     0.0    73.9    45.6    21.4    -1.2   -23.5     0.0    75.3(x= 0.11)                           -24.5(x= 5.64) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 5.95) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 13 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B46-B25*) (L= 4.45) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.100 cm. (L/4455) Coef. de aprovechamiento: 46.05% 
 Moment.:    -6.2    -2.0     2.4     4.6     4.4     1.9    -2.8    -8.2(0.04)             4.8(2.56)  1.9(3.71) -
2.8(4.45) 
Cortant.:     6.6     7.5     4.4     1.3    -1.8    -4.9    -7.8    10.0(x= 0.04)                            -7.8(x= 4.45) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 4.45) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B25-B22*) (L= 4.47) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.061 cm. (L/7365) Coef. de aprovechamiento: 60.03% 
 Moment.:    -2.8     1.6     3.6     3.4     0.9    -4.0    -7.8    -2.8(0.00)  1.6(0.75)  3.8(1.90)           -
10.7(4.43) 
Cortant.:    -7.8     4.3     1.2    -1.9    -5.0    -8.1    -6.8     7.3(x= 0.00)                           -10.6(x= 4.43) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.46) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 14 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B45-B16*) (L= 5.26) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.169 cm. (L/3114) Coef. de aprovechamiento: 56.41% 
 Moment.:    -5.9    -0.6     4.3     5.9     4.2    -0.9    -8.6    -7.9(0.04)  0.1(0.88)  5.9(2.65)            -
8.6(5.26) 
Cortant.:     6.8     7.3     3.6    -0.1    -3.7    -7.4   -10.8    10.3(x= 0.04)                           -10.8(x= 5.26) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 5.26) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B16-B13*) (L= 5.31) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.161 cm. (L/3301) Coef. de aprovechamiento: 58.77% 
 Moment.:    -8.6    -0.9     4.1     5.7     3.9    -1.3    -6.5    -8.6(x= 0.00)         5.7(x= 2.63)      -8.9(x= 
5.27) 
Cortant.:   -10.8     7.2     3.5    -0.1    -3.8    -7.5    -6.8    10.8(x= 0.00)                           -10.8(x= 0.00) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 5.30) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 15 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B0 -M24*)  (L= 4.73)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 25   Flecha= 1.852 cm. 
(L/255) 
 Moment.:     2.3    48.7    75.9    77.7    53.9     2.7   -31.8     1.1(0.00) 56.5(0.93) 79.8(1.73) 15.0(3.78)-
58.4(4.62) 
Cortant.:     0.0    54.5    24.8    -4.8   -59.7   -89.4     0.0    82.3(x= 0.20)                           -93.1(x= 4.60) 
Torsores:    0.00    0.12    0.07    0.00    0.18    0.31    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.72) 
Agot.: 26.98 
  
   Arm.Superior:   -----  3Ø16(1.18+0.17P=1.35) 
    Arm.Montaje: 3Ø10(4.98+0.17P=5.15) 
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.17P+4.99+0.17P=5.33), 2Ø20(4.00) 

       Estribos: 24x1eØ6+1rØ6c/0.15(3.50), 9x1eØ6+1rØ6c/0.1(0.90) 
  
Pórtico 16 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B1 -M24*)  (L= 4.73)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 40 X 25   Flecha= 1.852 cm. 
(L/255) 
 Moment.:     2.5    51.2    79.9    81.9    57.0     3.5   -33.0     1.2(0.00) 59.4(0.93) 83.9(1.73) 16.4(3.78)-
60.4(4.62) 
Cortant.:     0.0    57.4    26.3    -4.8   -62.6   -93.7     0.0    86.4(x= 0.20)                           -97.4(x= 4.60) 
Torsores:    0.00    0.07    0.05    0.01    0.17    0.29    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.72) 
Agot.: 26.98 
  
   Arm.Superior:   -----  3Ø16(1.18+0.17P=1.35) 
    Arm.Montaje: 3Ø10(4.98+0.17P=5.15) 
   Arm.Inferior: 3Ø16(0.17P+4.99+0.17P=5.33), 2Ø20(4.00) 
       Estribos: 24x1eØ6+1rØ6c/0.15(3.50), 9x1eØ6+1rØ6c/0.1(0.90) 
  
Pórtico 17 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B17-B18*) (L= 4.46) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.134 cm. (L/3328) Coef. de aprovechamiento: 33.49% 
 Moment.:    -2.9     1.8     4.8     5.6     4.0     0.4    -6.0    -3.3(0.02)  1.8(0.74)  5.6(2.24)  0.4(3.71) -
6.0(4.45) 
Cortant.:     6.3     5.6     2.5    -0.6    -3.7    -6.8    -9.7     8.3(x= 0.02)                            -9.7(x= 4.45) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 4.45) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B18-B45*) (L= 4.46) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.073 cm. (L/6091) Coef. de aprovechamiento: 38.34% 
 Moment.:    -6.0    -0.6     2.8     3.8     2.5    -1.2    -5.9    -6.0(x= 0.00)         3.8(x= 2.22)      -6.8(x= 
4.43) 
Cortant.:    -9.7     6.0     2.8    -0.3    -3.4    -6.5    -6.8     8.9(x= 0.00)                            -9.7(x= 0.00) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.46) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 18 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B19-B26*) (L= 3.77) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.062 cm. (L/6053) Coef. de aprovechamiento: 26.91% 
 Moment.:    -4.9    -1.1     2.1     3.7     3.6     1.8    -1.5    -5.6(0.02)             3.9(2.16)  1.8(3.14) -
1.5(3.77) 
Cortant.:     6.5     6.4     3.8     1.2    -1.5    -4.1    -6.5     8.6(x= 0.02)                            -6.5(x= 3.77) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 3.77) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B26-B46*) (L= 3.76) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.041 cm. (L/9169) Coef. de aprovechamiento: 34.60% 
 Moment.:    -1.5     1.6     3.0     2.9     1.0    -2.4    -6.3    -1.5(0.00)  1.6(0.63)  3.2(1.60)            -
7.2(3.74) 
Cortant.:    -6.5     3.6     1.0    -1.6    -4.2    -6.8    -6.8     6.1(x= 0.00)                            -9.0(x= 3.74) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 3.76) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 19 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B35-B36*) (L= 3.05) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.039 cm. (L/7893) Coef. de aprovechamiento: 11.01% 
 Moment.:    -2.4     0.3     2.2     3.2     3.1     1.9    -0.4    -2.8(0.02)  0.3(0.51)  3.3(1.75)  1.9(2.54) -
0.4(3.05) 
Cortant.:     5.1     5.1     3.0     0.9    -1.3    -3.4    -5.3     6.8(x= 0.02)                            -5.3(x= 3.05) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 3.05) 
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Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B36-B49*) (L= 3.05) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.026 cm. (L/11615) Coef. de aprovechamiento: 17.25% 
 Moment.:    -0.4     1.6     2.5     2.4     1.1    -1.2    -3.8    -0.4(0.00)  1.6(0.51)  2.6(1.30)            -
4.3(3.03) 
Cortant.:    -5.3     2.9     0.7    -1.4    -3.5    -5.6    -5.5     4.8(x= 0.00)                            -7.3(x= 3.03) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 3.05) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 20 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B37-B44*) (L= 2.37) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= -0.004 cm. (L/-65428) Coef. de aprovechamiento: 25.16% 
 Moment.:    -6.6    -4.7    -2.0     0.2     1.4     2.1     2.3    -7.7(0.02)             2.0(1.87)  2.3(2.21)  
0.3(2.37) 
Cortant.:     6.5     7.4     5.9     4.3     2.7     1.1    -1.2     8.6(x= 0.02)                            -1.2(x= 2.37) 
Torsores:    0.00    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.01(x= 2.37) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B44-B48*) (L= 2.37) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= -0.011 cm. (L/-20811) Coef. de aprovechamiento: 29.41% 
 Moment.:     2.3     1.9     0.9    -0.7    -2.9    -5.8    -7.7     0.3(0.00)  2.3(0.00)  1.7(0.50)            -
9.0(2.35) 
Cortant.:    -1.2    -1.7    -3.3    -4.9    -6.4    -8.0    -7.0     0.7(x= 0.00)                            -9.2(x= 2.35) 
Torsores:    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.01    0.00 Borde apoyo:  0.01(x= 0.00)   0.00(x= 2.37) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 21 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B5 - B4*) (L= 3.85) IPE-220, Perfil simple 
Flecha= 0.370 cm. (L/1040) Coef. de aprovechamiento: 49.93% 
 Moment.:     1.7    21.8    34.3    35.0    26.9    13.9     0.5     0.7(0.00) 25.5(0.75) 37.4(1.61) 16.1(3.11)  
0.2(3.85) 
Cortant.:     0.0    33.8     9.7    -7.6   -19.6   -21.4     0.0    34.2(x= 0.20)                           -21.9(x= 3.75) 
Torsores:    0.00    0.01    0.00    0.01    0.00    0.01    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.00)   0.00(x= 3.85) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 22 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B6 - B7*) (L= 3.85) IPE-200, Perfil simple 
Flecha= 0.448 cm. (L/860) Coef. de aprovechamiento: 57.95% 
 Moment.:     0.4    11.4    22.9    30.9    30.8    19.6     1.4     0.2(0.00) 13.1(0.74) 33.4(2.24) 23.2(3.09)  
0.6(3.85) 
Cortant.:     0.0    17.5    18.2     8.1    -8.0   -30.6     0.0    18.8(x= 0.85)                           -31.0(x= 3.65) 
Torsores:    0.00    0.01    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 3.85) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 23 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B38-B41*) (L= 2.38) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= -0.003 cm. (L/-77474) Coef. de aprovechamiento: 39.84% 
 Moment.:   -10.6    -7.7    -3.5     0.1     2.9     5.1     6.6   -12.1(0.02)             4.6(1.87)  6.6(2.37)  
2.6(2.37) 
Cortant.:     9.6    11.4     9.7     8.1     6.4     4.8     3.3    12.5(x= 0.02)                             1.3(x= 2.37) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.01)   0.00(x= 2.37) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B41-B40*) (L= 2.38) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= -0.009 cm. (L/-25508) Coef. de aprovechamiento: 43.57% 
 Moment.:     6.6     4.9     2.5    -0.6    -4.3    -8.6   -11.6     2.6(0.00)  6.6(0.00)  4.3(0.50)           -

13.3(2.35) 
Cortant.:     3.3    -5.2    -6.9    -8.5   -10.2   -11.8    -9.9     3.3(x= 0.00)                           -13.0(x= 2.35) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 2.37) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 24 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B28-B31*) (L= 3.07) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.010 cm. (L/32147) Coef. de aprovechamiento: 41.17% 
 Moment.:    -9.0    -5.5    -1.6     1.3     3.1     3.8     3.4   -10.3(0.02)             3.7(2.42)  3.8(2.64)  
1.3(3.07) 
Cortant.:     8.0     8.8     6.7     4.5     2.4     0.3    -1.7    10.5(x= 0.02)                            -1.7(x= 3.07) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.01)   0.00(x= 3.07) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B31-B30*) (L= 3.08) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.001 cm. (L/367056) Coef. de aprovechamiento: 45.30% 
 Moment.:     3.4     3.6     2.8     0.8    -2.3    -6.4    -9.9     1.3(0.00)  3.7(0.44)  3.5(0.65)           -
11.3(3.06) 
Cortant.:    -1.7    -0.6    -2.7    -4.9    -7.0    -9.2    -8.3     1.4(x= 0.00)                           -10.8(x= 3.06) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 3.08) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 25 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B20-B23*) (L= 3.77) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.037 cm. (L/10076) Coef. de aprovechamiento: 40.04% 
 Moment.:    -7.3    -3.2     0.6     2.7     3.2     2.0    -0.8    -8.4(0.02)             3.2(2.43)  2.0(3.14) -
0.8(3.77) 
Cortant.:     7.2     7.3     4.7     2.1    -0.6    -3.2    -5.6     9.5(x= 0.02)                            -5.6(x= 3.77) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.01)   0.00(x= 3.77) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B23-B22*) (L= 3.76) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.028 cm. (L/13393) Coef. de aprovechamiento: 43.25% 
 Moment.:    -0.8     1.9     2.9     2.3     0.2    -3.8    -7.9    -0.8(0.00)  1.9(0.63)  3.0(1.34)            -
9.0(3.74) 
Cortant.:    -5.6     3.0     0.4    -2.3    -4.9    -7.5    -7.4     5.4(x= 0.00)                            -9.6(x= 3.74) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 3.76) 
Agot.: 0.00 
  
Pórtico 26 --- Grupo de plantas: 3 

 
Tramo nº  1 (*B11-B14*) (L= 4.47) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.082 cm. (L/5462) Coef. de aprovechamiento: 39.67% 
 Moment.:    -6.2    -1.3     2.6     4.1     3.2     0.2    -5.4    -7.0(0.02)             4.1(2.25)  0.2(3.73) -
5.4(4.47) 
Cortant.:     7.1     6.6     3.5     0.4    -2.7    -5.8    -8.7     9.3(x= 0.02)                            -8.7(x= 4.47) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x=-0.01)   0.00(x= 4.47) 
Agot.: 0.00 
  
Tramo nº  2 (*B14-B13*) (L= 4.47) IPE-180, Perfil simple 
Flecha= 0.074 cm. (L/6081) Coef. de aprovechamiento: 42.13% 
 Moment.:    -5.4    -0.3     3.0     3.8     2.2    -1.6    -6.5    -5.4(0.00)  0.2(0.75)  3.8(2.22)            -
7.5(4.45) 
Cortant.:    -8.7     5.7     2.6    -0.5    -3.6    -6.7    -7.2     8.6(x= 0.00)                            -9.4(x= 4.45) 
Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.47) 
Agot.: 0.00 
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VII.- Instal·lacions 
7.1.- Electricitat 
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7.2.- Sistema solar per ACS i de Climatització 
 
7.2.1.- Descripció de les instal·lacions 
 
El sistema de producció d’energia calorífica per a la preparació d’aigua calenta sanitària (ACS) 
serà mitjançant col·lectors solars, els quals aportaran un 60% de l’energia necessària per a la 
producció d’aquesta. El sistema de recolzament que s’utilitzarà serà mitjançant una caldera de 
Gasoil. Degut a què les cobertes de l’edifici principal tenen poc espai, i per a tal d’assegurar 
una bona integració arquitectònica en aquesta, els col·lectors solars seran ubicats a la coberta 
on es troba el magatzem de la maquinaria agrícola. 
 
Aquests es disposaran amb una inclinació de 45º, és a dir, amb un pendent del 100%, al ser 
aquesta la inclinació òptima per a les nostres latituds, des de un punt de vista energètic. 
 
L’energia obtinguda del sol en el circuit primari es transferirà mitjançant un sistema de 
bombeig, el qual després d’haver circulat pel camp de col·lectors es dirigirà a un acumulador 
d’aigua calenta sanitària solar situat a la sala de màquines. Mitjançant un intercanviador 
tubular immers en el propi acumulador es transferirà l’energia obtinguda en aquest. Quan 
l’acumulador d’ACS estigui carregat, l’energia produïda pel camp solar serà dirigida a un 
acumulador d’inèrcia que emmagatzemarà energia solar pel recolzament de la calefacció.  
En el circuit primari s’incorporarà un regulador solar que s’encarregarà, mitjançant tres sondes, 
d’engegar i parar el circuit quan sigui necessari. La histeresi d’engegada serà de 7ºC i parada 
de 2ºC. A l’estació solar de bombeig s’hi trobaran incorporats dos termòmetres, un en el circuit 
d’avanç i un altre en el de retorn, un manòmetre, un cabalímetre, vàlvula antiretorn, vàlvula de 
seguretat i vas d’expansió per tal de poder assegurar i poder controlar el funcionament 
correcte del sistema. A partir de l’acumulador solar es realitzarà la distribució d’aigua calenta 
sanitària a cadascun dels punts de consum corresponents. Com ja s’ha esmentat anteriorment 
el sistema de recolzament serà mitjançant caldera de gasoil. 
 
La caldera de gasoil, que en el cas de l’ACS serà el sistema auxiliar, serà en el cas de la 
climatització de la casa principal, el sistema principal de generació calorífica, sent però 
recolzat, mitjançant energia solar. 
 
El sistema de refrigeració es realitzarà mitjançant una refredadora convencional. 
 
El sistema de climatització triat per a les habitacions i altres estances, serà mitjançant fan-
coils, els quals són ideals per a la integració amb energia solar, ja que són capaços de 
funcionar amb temperatures de 45ºC, que serà aproximadament la temperatura que aportarà 
el camp de col·lectors durant els mesos d’hivern. Aquests seran del tipus 4 tubs, podent així 
climatitzar cadascuna de les estances individualment i en funció del desig de cada usuari, 
aportant així un gran confort i satisfacció.  
 
 
7.2.2.- Càlcul de la demanda d’aigua calenta Sanitària (ACS) 

 
El consum d’aigua calenta sanitària (ACS) a la casa rural, provindrà segons el nombre 
d’hostes o nombre de llits. Tenint en compte els criteris del CTE, per a un “casa rural” s’ha de 
considerar un consum d’ACS a 60ºC de 40 litres/dia per llit.  
 
 

La casa rural consta de 14 places, distribuïdes en: 
 

Tipus d’habitació Nº d’habitacions Persones Litres de consum (l/dia) 
Suite doble 6 2 480 

Dobles minusvàlids 1 2 80 
 
 
 

ANALISIS DE LA DEMANDA PER MESOS (litres/dia) 
Mes Consum total ACS Tº xarxa (ºC) 
Gener 7877 5 
Febrer 7762 6 
Març 10025 8 
Abril 9702 10 
Maig 10025 11 
Juny 13860 12 
Juliol 14322 13 
Agost 14322 12 
Setembre 13860 11 
Octubre 11458 10 
Novembre 9009 8 
Desembre 7161 5 
 
 
7.2.3. - Càlcul de la demanda de calefacció i refredament 
 
La superfície total a climatitzar de la casa és de 472,93 m².  El càlcul de carregues tèrmiques 
es realitzarà mitjançant el mètode Roca el qual relaciona la utilització de cadascuna de les 
zones que composa l’edifici, amb la temperatura exterior de disseny de la zona, amb el tipus 
de construcció de l’edifici i amb la situació de cadascuna de les zones dins de l’edifici. Segons 
aquest mètode de carrega tèrmica de cadascuna de les habitacions pot calcular-se mitjançant: 
 

P1=S1.Fa.Fb.Fc 
On: 
P1= Potencia requerida de la zona 1 (kW) 
S1= Superfície de la zona 1 (m2) 
Fa= Factor d’utilització, tipus d’instal·lació i situació dins de l’edifici de la zona 1. 
Fb= factor de temperatura de disseny 
Fc = factor segons tipus d’edificació. 
 
 
En el meu cas  Fb ha estat calculat per a una temperatura de disseny de -5ºC i té un valor 
d’1,25 i Fc ha estat calculat per un tipus d’edificació antic i parets gruixudes (inèrcia tèrmica) i é 
un valor d’1,3. Aquests valors són constants per a totes les zones de l’edifici, però el Fa és 
variable. 
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Estança superfície m² Fa Fb Fc P 

Rebedor 15,18 55 1,25 1,2 1252,35
biblioteca 20,77 69 1,25 1,2 2149,695
Recepció 30,47 55 1,25 1,2 2513,775
bany 8,48 83 1,25 1,2 1055,76
Hab. 1 17,78 69 1,25 1,2 1840,23
Bany 1 15,79 83 1,25 1,2 1965,855
Sala d'estar 37,85 78 1,25 1,2 4428,45
Menjador 46,09 78 1,25 1,2 5392,53
Cuina 17,1 71 1,25 1,2 1821,15
    Kcal/h 22419,795
    w 29908,0065
Habitació 4 15,92 69 1,25 1,2 1647,72
Bany 4 9,02 83 1,25 1,2 1122,99
Sala de Jocs 39,56 78 1,25 1,2 4628,52
Habitació 2 17,7 69 1,25 1,2 1831,95
Bany 2 5,1 83 1,25 1,2 634,95
Habitació 3 17,41 69 1,25 1,2 1801,935
Bany 3 8,02 83 1,25 1,2 998,49
    Kcal/h 12666,555
    w 16897,1844
Habitació 6    24,80  69 1,25 1,2 2566,8
Bany 6 5,70  83 1,25 1,2 709,65
Habitació 7 26,80  69 1,25 1,2 2773,8
Bany 7 12,30  83 1,25 1,2 1531,35
Habitació 5 25,20  69 1,25 1,2 2608,2
Bany 5 8,10  83 1,25 1,2 1008,45
    Kcal/h 28095,4344
    w 37479,3094

TOTAL 73288 w 

 
 
Després de calcular, s’obté que la potencia requerida de calefacció serà de 73,8 kW. Tenint en 
compte un factor de seguretat del 5%, la caldera de gasoil tindrà una potencia de 76 kW. 
 
El model de caldera ArcadiaOlis 70, de 80 kW de potencia, que serà instal·lada a la sala de 
maquines. 
 
Un cop calculada la potencia i demanda energètica en calefacció de la casa, serà necessari 
calcular la potencia frigorífica a instal·lar. La potencia de refrigeració es considera de 70 
frigories/ m², que equival a 81,4 W/ m² de demanda frigorífica, sent en aquest cas la superfície 
a refrigerar de 472,93 m², i això suposa uns 40 kw de potencia frigorífica sensible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estança m² u Model Fan-coil Estança m² u Model Fan-coil

Rebedor 15,18 1 Saunier Duval SDH 010 AN Sala jocs 39,56 1 Saunier Duval SDH 010 
biblioteca 20,77 1 Saunier Duval SDH 010 AN Hab. 2 17,7 1 Saunier Duval SDH 010
Recepció 30,47 2 Saunier Duval SDH 010 AN Bany 2 5,1 1 Saunier Duval SDH 010
bany 8,48 1 Saunier Duval SDH 010 AN Hab. 3 17,41 1 Saunier Duval SDH 010
Hab. 1 17,78 1 Saunier Duval SDH 010 AN Bany 3 8,02 1 Saunier Duval SDH 010
Bany 1 15,79 1 Saunier Duval SDH 010 AN Habit. 6 24,80  1 Saunier Duval SDH 010
Sala estar 37,85 2 Saunier Duval SDH 010 AN Bany 6 5,70  1 Saunier Duval SDH 010
Menjador 46,09 2 Saunier Duval SDH 010 AN Habit. 7 26,80  1 Saunier Duval SDH 010
Cuina 17,1 1 Saunier Duval SDH 010 AN Bany 7 12,30  1 Saunier Duval SDH 010
Habit. 4 15,92 1 Saunier Duval SDH 010 AN Habit. 5 25,20  1 Saunier Duval SDH 010
Bany 4 9,02 1 Saunier Duval SDH 010 AN Bany 5 8,10  1 Saunier Duval SDH 010
 
 
7.2.4.- Instal·lació solar 
 
El nou CTE, aprovat per el Real Decret 314/2006 del 17 de març, publicat en el BOE el 28 de 
març de 2006, amb el seu Documento Basic DB HE4 Estalvi de Energia – Contribució solar 
mínima de aigua calenta sanitària, exigeix la instal·lació d’un sistema de escalfament d’aigua 
sanitària mitjançant panells solars en noves edificacions i rehabilitacions de edificis amb 
demanda de ACS. El sistema mitjançant el qual escalfarem l’ACS (aigua calenta sanitària) es 
el de energia solar tèrmica a baixa temperatura. Degut a que mitjançant aquest sistema no 
podem garantir el 100% del ACS durant tot l’any, tindrem un sistema de recolzament format 
per un grup tèrmic mixt (combustible tipus gasoil). 
 
7.2.4..1. Normativa 
 
Per la realització del Projecta s’han tingut en consideració les següents Normatives, 
Reglaments i Ordenances vigents en la data de realització del mateix: 
 

- Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo por el cual se aprueba el CTE-HE 4 Ahorro 
de energía- Contribución solar mínima de ACS. 
- RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (Real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio de 1998) 
- UNE-EN 12975-1 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. 
- UNE 94.002 Instalaciones solares térmicas para producción de ACS. Cálculo de la 
demanda de energía térmica. 
- UNE 100.152 Climatización soportes de tuberías 
- UNE 100.153 Climatización soporte antivibratorio 
- UNE 100.155 Climatización cálculo de vasos de expansión 
- UNE 100.155 Climatización diseño de sistemas de expansión 
- UNE 100.156 Climatización dilatadores 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT de fecha 2/08/02 Real decreto 
842/2002 
- Normas tecnológicas de la Edificación correspondientes 
- Ordenanzas municipales 
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7.2.5. Dimensionat del camp Solar 
 
Un cop coneguts tots els consums energètics a considerar, pot realitzar-se el càlcul del camp 
solar. Els consums a tenir en compte alhora de dimensionar el camp solar són: ACS i suport a 
la calefacció per a la casa . 
Per tal de realitzar el càlcul del nombre de col·lectors necessaris es faran servir les taules de 
radiació solar publicades a l’I.C.A.E.N. per a la Segarra, si els col·lectors solars es disposen 
amb una inclinació de 45º, orientació Sud: 
 
 

 
Mes 

Radiació global 
horitzontal 

(kWh/m2dia): 

Radiació en el 
pla del captador 

(kWh/m2dia): 

Tº ambient mitja 
diaria (ºC) 

Tº mitja de xarxa 
(ºC) 

Gener 2,0 413,6 7 5 
Febrer 2,9 449,0 10 6 
Març 4,2 574,6 14 8 
Abril 5,5 606,9 15 10 
Maig 6,5 649,2 21 11 
Juny 7,1 632,3 24 12 
Juliol 6,8 648,4 27 13 
Agost 5,9 628,4 27 12 
Setembre 4,6 564,0 23 11 
Octubre 3,2 515,7 18 10 
Novembre 2,1 407,9 11 8 
Desembre 1,7 368,3 8 5 
 
Les dades següents s’han obtingut, a partir de les condicions de partida en apartats anteriors, 
utilitzant el Programa de càlcul d’instal·lacions d’energia solar de Vaillant auroPRO 
 
Es proposa un consum de  40,00 litres  l/ persona i dia a una temperatura de uso de  60 ºC, 
segons CTE o en el seu defecte ordenances locals i autonòmiques. El consum Diari de Aigua 
Total en litres es de:560  l/dia  
 

 
 

7.2.5.1.- Superfície de captació i volum d’acumulació 
 
Utilitza el mètode Fchart de forma reiterativa, el programa de càlcul de Vaillant auroPRO 
calcula i ajusta el numero de captadors del model escollit de forma que superi o iguali el valor 
mínim de captadors del model escollit de forma que es superi o iguali el valor mínim de la 
fracció solar exigida per el consum definit en 1.4 i la zona climàtica del terme municipal de 
Montoliu de la Segarra (Segarra). El valor mínim es del 60 %. 
 
El resultat del procés de càlcul és una instal·lació de 6 captadors de 2 m2 de superfície útil, 
resultant una superfície total de captació de 12 m2. 
 
El grau de cobertura aconseguit per la instal·lació dels captadors es del 109,2 %. 
 
 
La acumulació de Aigua Calenta Sanitària procedent de la aportació solar es realitzarà  
mitjançant un o varis depòsits centralitzats, situats en la sala de maquines, que serviran per fer 
front a la demanda diària. La acumulació total serà de 1600 litres. 
 
El C.T.E., en el Document Bàsic HE, Exigència Bàsica HE4, Contribució solar mínima d’aigua 
calent sanitària estableix que per l’aplicació d’ACS, l’àrea total dels captadors tindrà un valor 
tal que compleixi la condició: 
 

50< V/A<180 
 
Sent: 
A la suma de les àrees dels captadors [m²]; 
V el volum del depòsit d’acumulació solar [litres]. 
 
Aquest volum d’acumulació suposa una relació de 133,33  litres per metre quadrat de 
captadors. 
 
A continuació es presenten les dades d’aportació solar mensual d’ACS, així com una gràfica 
en la que es representa la necessitat mensual d’energia i el aportació solar. 
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7.2.5.2.- Fluid caloportador 
 
En el circuit primari s’utilitzarà fluid solar Vaillant (propilenglicol en aigua amb inhibidors de  
corrosió. Concentració de propilenglicol: 42-45 % segons DIN 51777). 
 
Dades del fluid solar Vaillant: 
 
- Punt de congelació (resistència la les gelades segons ASTM D 1177): -28ºC 
- Densitat (a 20º C segons ASTM D 1122): 1,032 – 1,035 g/cm3 
 
7.2.5.3.- Camp de captadors 
 
La instal·lació s’ha dimensionat per 6 captadors homologats, marca Vaillant, model VTK 1140 
 

η 0,642 

K1 (W/m2K) 0,885 

K2 (W/m2K2) 0,001 

Superficie Total (m2) 2,28 

Superficie Neta (m2) 2 

 
 
Els captadors es col·locaran a la coberta de l'edifici on es guarda la maquinaria agrícola, 
quedant orientats amb una desviació de 0 º pel que fa al Sud i amb una inclinació de 45 º pel 
que fa a l'horitzontal. 
 

Per a poder aïllar cadascuna de les bateries o files de la resta de captadors del camp durant 
tasques de manteniment o reparacions, s'instal·laran vàlvules de tall a l'entrada i sortida de 
cada bateria. Es preveurà també la instal·lació dels purgadors, vàlvules de seguretat i vàlvules 
per a omplert i buidatge del circuit necessàries.  
 
L'estructura suport dels captadors es compon de perfils prefabricats d'alumini, dimensionats 
pel fabricant. 
 
 
7.2.5.3.- Pèrdues per orientació i inclinació 
 
La inclinació de disseny del camp de captadors es de β = 45 º. 
 
Tenint en compte la inclinació, l'orientació del camp de captadors i la latitud de la 
instal·lació, les pèrdues degudes a l'orientació i inclinació del camp són del 1,037 
%. 
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7.2.6.- Esquema instal·lació tipus : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.- Lampisteria 
 
7.3.1.- Descripció. 
 
Cal Isidret actualment està dotat de comptador d’aigua instal·lat i en servei. 
L’escomesa arriba a una arqueta situada davant de la façana principal de la casa, on a més, hi 
ha la clau de l’edifici. 
 
Tant la clau de pas com el comptador seran substituïts per elements adequats a la nova 
instal·lació. 
 
Es col·locarà una clau de tall general dins de la sala de màquines, aquesta servirà per tallar el 
subministrament de tota l’aigua de l’edifici. 
Després de la clau de tall general s’instal·larà un filtre per tal de retenir residus que porti 
l’aigua, es situarà dins l’armari de comptador. El filtre haurà de ser de tipus Y amb llindar 
comprès entre 25 i 50 μm. 
 
A l’armari de comptador general s’hi ubicarà, disposats en aquest ordre, la clau de pas 
general, el filtre, el comptador, una clau de prova, una vàlvula de retenció i una clau de sortida. 
 

Parts de la instal·lació Diàmetre (mm) 
 

Material 
 

Escomesa, clau, registre i pas 50 PE-50 
Tub d’alimentació 40 PE-50 

Comptador 20 Cu 
Clau comptador 20 Cu 

Muntant 20 Cu 
Derivació individual 20 Cu 

 
 
La instal·lació general de l’edifici, serà realitzada per un instal·lador autoritzat per la delegació 
Provincial del Ministeri d’indústria. (segons plànol CU-44) 
 
7.3.2.- Grup de pressió hidropneumàtic 
 
S’instal·la després del tub d’alimentació per a proporciona pressió i cabal a la instal·lació 
interior. Capta l’aigua del dipòsit d’acumulació que ha de tenir una capacitat de 150 l per 
persona i dia segons la normativa d’allotjaments rurals. El grup de pressió està compost de 
dues bombes de funcionament alternatiu i un dipòsit hidropneumàtic d’acumulació, amb les 
corresponents claus de pas entre cadascun dels elements. Aquest grup ha d’estar dins d’un 
local amb porta d’accés, amb il·luminació elèctrica amb interruptors estancs, ventilació i 
desguàs natural. Aquest local ha de tenir la superfície suficient per deixar espai als operaris 
per treballar sobre el grup hidropneumàtic o substituir-ne alguna de les seves parts. 
 
Entre el grup hidropneumàtic i el tub d’alimentació de la instal·lació interior de l’edifici 
s’instal·larà una vàlvula de retenció. 
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7.3.3.- La vàlvula de retenció 
 
Es situarà sobre del tub d’alimentació de la instal·lació interior, a continuació de la connexió 
amb el grup hidropneumàtic. Pot ser d’eix horitzontal o vertical, segons requereixi la 
instal·lació, i té per finalitat protegir la xarxa de distribució contra el retorn d’aigües sospitoses. 
 
7.3.4.- La instal·lació interior particular 
 
Serà realitzada per un instal·lador autoritzat per la Delegació Provincial del Ministeri d’indústria 
i es regiran per les següents normes. 
 
7.3.5.- La derivació interior 
 
Les derivacions interiors, amb l’objectiu de fer més difícil el retorn de l’aigua, entraran a 
l’alçada del sostre, en tot cas, sempre a un nivell superior al de qualsevol dels aparells de la 
planta, mantenint-se horitzontal a aquest nivell. D’aquesta derivació o des d’alguna de les 
seves ramificacions sortiran les canonades de recorregut vertical descendent cap als aparells. 
 
7.3.6.- La derivació a l’aparell 
 
Connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb l’aparell corresponent. 
 
Protecció passiva de la Xarxa enterrada. 
 
Els trams de canonada enterrats aniran a una profunditat suficient per evitar qualsevol tipus de 
perill i la rasa on aniran allotjades tindrà un fons estable, sòlid i totalment net de pedres o 
qualsevol tipus de material que pugui perjudicar a la canonada. 
 
Així mateix, el reomplert de la mateixa es realitza amb materials que no facin malbé ni ataquin 
la canonada. 
 
7.3.7.- Unions, juntes i accessoris 
 
Les unions dels tubs entre sí, i d’aquests amb la resta d’accessoris es faran d’acord amb els 
materials de contacte i de manera que la execució de les operacions es realitzin de forma que 
no provoquin pèrdues d’estanqueïtat a les unions. 
 
En aquells casos en què no sigui possible la soldadura amb garanties d’estanqueïtat 
utilitzarem unions roscades, seguint sempre la rosca cònica i les juntes aniran segellades amb 
tefló degudament homologat pel Ministeri d’indústria, assegurant, d’aquesta manera, la total 
estanqueïtat de la instal·lació. 
 
La canonada en tot el seu recorregut estarà subjectada per suports a murs o sostres, de 
manera que s’asseguri l’alineació i estabilitat de la mateixa, poguent permetre la deformació 
d’aquesta deguda a cops d’ariet i canvis de temperatura, per tant aquestes subjeccions tindran 
una tolerància que permeti la dilatació i la contracció de la canonada. 
 
En aquells llocs en què els tubs poguessin estar exposats a xocs aniran protegits per una 
baina de material resistent. 
 

A aquesta instal·lació s’utilitza el polietilè pel traçat subterrani. El polietilè utilitzat és el d’alta 
densitat anomenat PE-50 (major de 0.94 g/cm3), degut a la seva major resistència a l’acció 
dels agents químics, són més dures i aguanten pressions més elevades i temperatures fins a 
70ºC. Es solen subministrar en rotllos de 100 a 200 metres per tant necessitarem unions 
que podran ser per soldadura amb escalfador als tubs o bé per accessoris mecànics de 
compressió (manguitos i accessoris de llautó o fosa). El fabricant ha de donar el temps de 
degoteig per a cada temperatura, pressió i parell d’apretada. 
 
Per a la resta de la instal·lació s’utilitzarà el coure, inclòs per a la instal·lació d’A.C.S. i les 
unions aniran amb ràcords i soldadures. 
 
7.3.8.- Cabal d’AFS i d’ACS 
 
 

TIPUS APARELL 

 
Nº 
aparells 
 

Cabal instantani 
mínim de A.F.S. 

[dm3/s] 

Cabal instantani mínim de 
A.C.S. [dm3/s] 

Lavabo 8 0,10 0,065 
Dutxa 2 0,20 0,10 
Banyera de 1,40 m o més 5 0,30 0,20 
Bidet 7 0,10 0,065 
Inodor amb cisterna 8 0,10 - 
Pica 1 0,20 0,10 
Rentavaixella 1 0,15 0,10 
Rentadora 1 0,20 0,15 

TOTAL 33 4,75 2,525 
 
El consum d’aigua varia amb les hores del dia i amb l’activitat dels usuaris de la instal·lació, 
per tant, és necessari conèixer el cabal màxim de la instal·lació i després aplicar un coeficient 
de simultaneïtat. 
La instal·lació contempla la reutilització d’aigües grises per alimentar els inodors, tot i així en 
els càlculs d’alimentació es contemplen aquests elements ja que existirà una connexió pel seu 
funcionament amb A.F.S. 
 
El cabal de simultaneïtat es calcula amb la fórmula: 
 

Q= Qmàx. x K1 x K2 
 
On:  Qmàx. és el cabal màxim calculat, 

K1 és el factor de simultaneïtat d’aparells, 
K2 és el factor de simultaneïtat de vivendes. 

 
Factor de simultaneïtat d’aparells. 
 

K1= 1/ (√ n-1) 
 

0n:  n, es el nombre d’aparells. 
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Factor de simultaneïtat de vivendes 
 

K2= (19+N) / (10 x (N+1) 
 

On:  N, es el nombre de vivendes. 
 
 
En aquest cas K2 serà igual a 1 ja que el conjunt és una sola vivenda. 
 
Donat que la instal·lació disposa de 33 punts de servei el factor K1 és: 
 

K1= 1/ (√33-1)= 0,176 
 

Per tant el cabal real serà: 
 

Q=7,275 x 0,176 x 1 = 1,28 l/s 
 

Per veure si el cabal de xarxa és suficient faig la següent comprovació. 
 

1,28 l/s x 60 s/1 min= 76,8 litres/min  
 
PER TANT EL CABAL ÉS SUFICIENT. 
 

7.3.9.- Càlcul del grup de pressió 
 
Pressió màxima/mínima 
 
En base a l’establert a l’article 2.1.3 del DB HS4 : 
 
 -100 Kpa (10,19 m.c.d.a) per aixetes comuns.  
 -150 Kpa (15,29 m.c.d.a) per a fluxors i calentadors. 
  
Així mateix, la pressió màxima en la instal·lació no ha de sobrepassar 500 Kpa (50,95 m.c.d.a). 
 
 
7.3.10.- Per dimensionar les derivacions del aparells segons CTE: 
 

Aparell Diàmetre (mm) 
Lavabo 12 
Dutxa 12 
Banyera de 1,40 m o més 20 
Bidet 12 
Inodor amb cisterna 12 
Pica 12 
Rentavaixella 12 
Rentadora 20 
 
 
 
 

7.4.- Sanejament 
 
Proposo un sistema separatiu, es a dir, els baixants pluvials i els corresponents a residuals 
seran independents. 
 
Aquesta solució presenta l’avantatge que, en cas de xàfec intens, no s’omplin els baixants de 
les xarxes d’evacuació residuals, i que les aigües pluvials podran ser utilitzades per el consum 
de la casa.  
 
Els baixants d’aigües residuals, inclouran una xarxa de ventilació primària fins coberta. S’han 
de realitzar sense desviacions ni retranquejos, i amb un diàmetre uniforme excepte quan no 
sigui possible. 
Els col·lectors es poden disposar penjats i enterrats. 
 
Dimensionat de la xarxa de petita evacuació segons CTE: 
 

 
 
 
7.4.1.- Dimensionament de les xarxes d’evacuació d’aigües fecals 
 
7.4.1.1.- Xarxa d’aigües Negres 
 
La petita evacuació per a un inodor es de un diàmetre nominal de 100. Per tant les 
evacuacions posteriors hauran de ser iguals o superiors. 
 
A aquesta xarxa s’hi abocaran les aigües de es cambres de bany, cuina i rentaplats. 
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7.4.1.2.- Ramals col·lectors 
 
Els resultats del diàmetre nominal s’obtenen de la taula 4.3 del HS 5 del CTE 
 

Tram Ut Pendent Ø 
X-6 3 2% 110 
6-5 3 1% 110 
Y-5 16 2% 110 
5-4 19 1% 110 
4-1 19 1% 110 
Z-3 12 2% 110 
3-2 12 1% 110 
2-1 12 1% 110 

1-XARXA 31 2% 110 
 
Baixants 
 
El càlcul es realitza d’acord amb les taules 4.1 i 4.4 del HS 5 del CTE 
 
 
Baixant Ut Ø mm < 3 plantes 
X 3 110 
Y 16 110 
Z 12 110 
 
Tot i que per càlculs en tots els casos on n’hi hauria prou amb uns baixants d’un diàmetre 
nominal inferior, donat que la petita evacuació dels inodors es de 100 mm no pot instal·lar un 
tub de menys diàmetre que un anterior. A la taula de baixants el diàmetre 100 no hi apareix, es 
per això que agafo el següent, 110 mm. 
 
 
7.4.2.- Aigües pluvials 
 
Per el càlcul dels baixants es realitza d’acord a la taula 4.8 del CTE.  
 
 

Sup. total 
(m2) 

Ut. 
baixants 

M2/ 
baixant 

Ø (mm) 
Canalons 2% 

Ø (mm) 
baixant 

48,5 2 24,5 100 50 
48,5 2 24,5 100 50 
48 2 24 100 50 
48 2 24 100 50 
60 2 30 100 50 
71 2 35,5 100 50 

 
 
 
 
 
 

7.4.2.1.- Col·lectors 
 
Es calculen en funció de la superfície de projecció horitzontal servida i el seu pendent d’acord amb la 
taula 4.9 del HS 5 del CTE 
 

Tram m2 Pendent (%) Ø (mm) 
J - H 35,5 2 90 
I - H 35,5 2 90 
H - F 71 2 90 
G - F 30 2 90 
F - E 101 2 90 
D - E 30 2 90 
E - B 131 2 90 
C - B 48,5 2 90 
B - A 179,5 2 90 
O - M 48,5 2 90 
N - M 48,5 2 90 
M - K 97 2 90 
L - K 48,5 2 90 
K - A 145,5 2 90 

A - dipòsit 325 2 110 
A - Xarxa 325 2 110 
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4. PLÀNOLS CANVI D’ÚS 
 
C.U.25.- EMPLAÇAMENT           1/250 
C.U.26.- SUPERFICIES I COTES, PLANTA BAIXA       1/100 
C.U.27.- SUPERFICIES I COTES, PLANTA PRMERA      1/100 
C.U.28.- SUPERFICIES I COTES, PLANTA GOLFES      1/100 
C.U.29.- SUPERFICIES I COTES, PLANTA COBERTA      1/100 
C.U.30.- ENDERROC I OBRA NOVA, PLANTA BAIXA I P. PRIMERA    1/200 
C.U.31.- ENDERROC I OBRA NOVA, PLANTA GOLFES I P.COBERTA    1/200 
C.U.32.- DETALLS CONSTRUCTIUS PLANTA COBERTA 1     1/5 
C.U.33.- DETALLS CONSTRUCTIUS PLANTA COBERTA 2      1/5 
C.U.34.- ESTRUCTURA DE FORJATS PLANTA PRIMERA     1/100 
C.U.35.- ESTRUCTURA DE FORJATS PLANTA PRIMERA     1/100 
C.U.36.- ESTRUCTURA DE FORJATS PLANTA GOLFES     1/100 
C.U.37.- ESTRUCTURA DE FORJATS PLANTA GOLFES     1/100 
C.U.38.- ESTRUCTURA DE FORJATS PLANTA COBERTA     1/100 
C.U.39.- ESTRUCTURA DE FORJATS PLANTA COBERTA     1/100 
C.U.40.- MATERIALS I ACABATS         1/150 
C.U.41.- FUSTERIA INTERIOR         1/100 
C.U.42.- FUSTERIA EXTERIOR 1         1/100 
C.U.43.- FUSERIA EXTERIOR 2         1/100 
C.U.44.- LAMPISTERIA I CLIMATITZACIÓ PLANTA BAIXA     1/100 
C.U.45.- LAMPISTERIA I CLIMATITZACIÓ PLANTA PRIMERA     1/100 
C.U.46.- LAMPISTERIA I CLIMATITZACIÓ PLANTA GOLFES     1/100 
C.U.47.- LAMPISTERIA I CLIMATITZACIÓ ESQUEMA GENERAL     ----- 
C.U.48.- ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS PLANTA BAIXA    1/100 
C.U.49.- ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS PLANTA PRIMERA    1/100 
C.U.50.- ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS PLANTA GOLFES    1/100 
C.U.51.- ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS ESQUEMA UNIFILAR    ----- 
C.U.52.- SANEJAMENT I VENTILACIÓ PLANTA BAIXA      1/100 
C.U.53.- SANEJAMENT I VENTILACIÓ PLANTA PRIMERA     1/100 
C.U.54.- SANEJAMENT I VENTILACIÓ PLANTA GOLFES     1/100 
C.U.55.- SANEJAMENT I VENTILACIÓ PLANTA COBERTA     1/100 
C.U.56.- SECCIÓ LONGITUDINAL         1/75 
C.U.57.- SECCIÓ TRANSVERSAL         1/75 
C.U.58.- ALÇATS N.O.-S.O.           1/100 
C.U.59.- ALÇATS NE.-SE.           1/100 
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