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1.- Estudi geològic 

1.1.-  Estudi informatiu 

1.1.1.-   Responsables de la redacció de l’informe 

El present informe geològic i geotècnic s’efectuarà d’acord amb l’establert en el 

“Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del 

terreny” publicat al BOPA nº71 en data 8 d’agost del 2001, a realitzar segons les directrius 

de l’article 7 del reglament. L’empresa responsable de la redacció de l’informe és l’empresa 

andorrana Euroconsult.S.A, empresa especialitzada en geologia, geotècnia i enginyeria del 

subsòl. 

1.1.2.-   Situació de la zona objecte de l’estudi 

La zona objecte d’estudi es troba situada en l’antic camí ral de La Massana, a 

l’alçada del pont de les Palanques, al poble de La Massana, a cota 1215 m (referiu-vos a 

l’apèndix nº1 que correspon a la situació general i a l’apèndix nº2 que fa referència a la 

planta general). L’indret d’interès es troba aproximadament entre les coordenades Lambert: 

x=532640 - 532680; y=27525 -27550. 

1.1.3.-   Projecte general de referència 

El present document correspon a l’informe geològic i geotècnic pel projecte de 

construcció d’un nou edifici pels serveis de telecomunicació al Prat del Molí al poble de La 

Massana. El document ha estat encarregat per l’empresa d’enginyeria Suport.E.C.S.A. 

El projecte consisteix en la construcció d’un edifici de serveis que es durà a terme un 

cop enderrocada una edificació existent i en el mateix indret i que serà adjacent a una altra 

edificació també existent i que es conservarà. Per tal de dur-lo a terme caldrà efectuar unes 

petites tasques d’excavació que es limitaran a les estrictament necessàries per executar les 

fonamentacions. 

En l’apèndix nº2 podem veure una planta general i en l’apèndix nº3 una secció tipus, 

on es pot observar la modificació de l’estat natural del terreny. 

L’indret destinat a la construcció de l’edifici és una zona força planera que fa les 

funcions de magatzem i parcialment ocupada actualment per un altre edifici. 

L’objectiu del present document és el d’establir els condicionants geològics i 

geotècnics que intervenen en l’indret en qüestió i per això s’ha treballat en la caracterització 
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geològica, hidrogeològica i geotècnica del terreny. Això està destinat a obtenir un seguit de 

recomanacions constructives relatives al risc geològic natural, a l’estabilitat i a la capacitat 

portant del terreny. 

1.2.-  Estudi geològic 

1.2.1.-   Campanya de reconeixements 

El present informe està basat en observacions de superfície en la zona d’interès i 

en el seu entorn proper, en el coneixement que té Euroconsult S.A. d’altres indrets de la 

Parròquia de La Massana, en l’experiència en estudis de característiques similars al 

Principat i sobretot en la campanya de reconeixements específica realitzada per STA en 
el mateix indret l’any 1995. 

La metodologia emprada en l’informe ha estat primerament l’obtenció d’informació 

bàsica a partir d’un seguit d’observacions de camp encaminades a la definició geològica en 

superfície i en profunditat, per continuar amb unes tasques de gabinet. Els reconeixements 

de camp han consistit en uns exàmens visuals de la zona d’interès i del seu entorn proper i, 

sobretot, en una campanya de reconeixements mecànics, d’assaigs de laboratori i 

instal·lació de tubs piezomètrics realitzada per Euroconsult per encàrrec de STA en data de 

juliol del 1995, la informació de la qual queda recopilada en l’informe intitulat “Estudi 

geològic i geotècnic en un solar propietat de STA i situat a La Massana”, de referència 

F231. Això s’ha complementat amb l’experiència d’Euroconsult en estudis de terrenys 

similars realitzats a la Parròquia de La Massana i al Principat d’Andorra. 

La campanya de reconeixements va consistir en l’execució de 2 sondeigs mecànics 

verticals a roto-percussió amb extracció contínua de testimoni i d’una profunditat de 10 m 

distribuïts de la manera que podem veure en l’apèndix nº2. 

En cada sondeig es va col·locar un tub piezomètric per controlar els nivells freàtics i 

efectuar un seguiment dels mateixos. També es van agafar mostres a partir de les quals es 

van efectuar assaigs d'identificació del sòl. 

1.2.1.1.-    Programació de la campanya de reconeixements i objectius 

La campanya de reconeixements es va basar en l'execució de 2 sondeigs mecànics 

a rotació i amb recuperació contínua de testimoni de 10 m de profunditat, segons la 

distribució reflexada en l’apèndix nº2. En ambdós es va col·locar un tub piezomètric per 

controlar el nivell freàtic. 
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Es van obtenir 5 mostres de les quals es van realitzar assaigs de laboratori en 3 

d’elles. 

Es tracta de sondeigs mecànics verticals a roto-percussió i amb extracció contínua 

de testimoni realitzats mitjançant un equip Klemm, emprant-se corones de widia i realitzant-

se en sec. L’empresa que va a dur a terme els sondeigs va ser Apesa. 

El sondeig S1 es va realitzar adjacent a l’edifici existent que es conservarà, en la 

part sudest de la parcel.la estudiada (referiu-vos a la planta general de l’apèndix nº2). S’hi 

van obtenir tres mostres de sòls per realitzar-hi assaigs de laboratori, les quals no eren ben 

bé inalterades però es van embolicar en el moment de la seva extracció. 

El sondeig S2 es va realitzar adjacent a l’edifici existent que caldrà enderocar, en la 

part nordoest de la parcel.la estudiada (referiu-vos a la planta general de l’apèndix nº2). S’hi 

van obtenir dues mostres de sòls per realitzar-hi assaigs de laboratori, les quals no eren ben 

bé inalterades però es van embolicar en el moment de la seva extracció. 

Els sondeigs han tingut com a finalitat determinar la natura del terreny, determinar 

l’absència de roca en profunditat (almenys fins la profunditat d’investigació) i l’obtenció de 

mostres per posteriorment realitzar-hi assaigs de laboratori. També han possibilitat la 

posterior instal·lació de tub piezomètric. 

El resum d’aquests sondeigs és el següent (l’informació pot complementar-se amb 

més detall en l’apèndix nº7). 

Sondeig 1 

a) Data de realització: 16.06.95 

b) Cota: 1215 m 

c) Vertical. Recuperació amb testimoni continu 

d) Profunditat assolida: 10.00 m 

e) Resum del material testificat: 

 0.00 m a 0.60 m: formigó 

 0.60 m a 2.00 m: graves i sorres amb un cert contingut en lutites de color gris 

fosc-negre; contenen matèria vegetal* 
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 2.00 m a 3.00 m: blocs granítics 

 3.00 m a 8.80 m: graves i sorres amb un cert contingut en lutites de color gris 

fosc blavós* 

 8.80 m a 10.00 m: graves englobades en una matriu sorrenca de color marró 

clar 

*A partir de l’experiència obtinguda per Euroconsult al llarg dels anys transcorreguts 

des del moment en que es van realitzar aquests reconeixements, aquests materials els 

definiriem més aviat com lutites i sorres que engloben graves. 

f) Profunditat mostres: 

 M-1: 1.80 m a 2.00 m 

 M-2: 3.70 m a 3.90 m 

 M-3: 5.40 m a 5.60 m 

Sondeig 2 

a) Data de realització: 19.06.95 

b) Cota: 1217 m 

c) Vertical. Recuperació amb testimoni continu 

d) Profunditat assolida: 10.00 m 

e) Resum del material testificat: 

 m a 0.20 m: formigó 

 0.20 m a 2.30 m: graves i sorres amb un cert contingut en lutites de color gris 

fosc marronós* 

 2.30 m a 8.35 m: graves i sorres amb un cert contingut en lutites de color gris 

fosc blavós* 

 8.35 m a 10.00 m: graves englobades en una matriu sorrenca de color marró 

clar amb intercalacions de nivells més rics en lutites 
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f) Profunditat mostres: 

 M-4: 2.30 m a 2.60 m 

 M-5: 6.50 m a 6.80 m 

1.2.1.2.-    Piezometria 

Es va instal·lar tub piezomètric en tots dos sondeigs realitzats per tal de determinar la 

profunditat del nivell freàtic. Les mesures del nivell freàtic es refereixen sempre a 

profunditats respecte la superfície actual del terreny. 

Les característiques i observacions realitzades són les següents: 

Piezòmetre nº1 

a) Longitud: 10 m 

b) Diàmetre (exterior-interior): 46 x 40 mm 

c) Mesures: 

 nº1 dia 22.06.95: 0.68 m 

 nº2 dia 30.06.95: 0.71 m 

 nº3 dia 25.07.95: 0.96 m 

 Promig: 0.78 m 

Piezòmetre nº2 

a) Longitud: 10 m 

b) Diàmetre (exterior-interior): 46 x 40 mm 

c) Mesures: 

 nº1 dia 22.06.95: sorgent 

 nº2 dia 30.06.95: 0.17 m 

 nº3 dia 25.07.95: 0.18 m 
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 Promig: 0.12 m 

1.2.1.3.-    Assaigs de laboratori 

Es van obtenir 5 mostres les quals no eren ben bé inalterades però es van embolicar 

tot just en el moment de la seva extracció. D’aquestes mostres només es van realitzar 

assaigs de laboratori en 3 d’elles (en negreta en la següent taula). 

La referència i la localització d’aquestes mostres és la següent: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taula A.1: Mostres obtingudes en la campanya de reconeixements 
 

En les mostres s’han realitzat diferents tipus d’assaigs, la relació dels quals podem 

observar a continuació i en l’informe realitzat pel laboratori de control de qualitat andorrà 

Pirineu - Payma (referiu-vos a l’apèndix nº7). 

L’objectiu dels assaigs ha estat establir una caracterització del tipus de sòl que tenim 

i obtenir a partir d’aquí informació d’interés de tipus geotècnic. Aquests han estat els assaigs 

realitzats: 

 Límits d’Atterberg 

 Granulometria 

 Densitat aparent 

Les mostres obtingudes es poden considerar pràcticament com mostres inalterades, 

és a dir, mantenen intactes les diferents propietats del sòl en el seu estat natural, 

principalment humitat, densitat i proporcions granulomètriques. S’ha de tenir en compte que 

la mostra inalterada “no existeix” en realitat, especialment, i per motius obvis, en terrenys 

granulars no cohesius, encara que tan sols sigui per la descompressió que pateix al ser 

alliberada de la càrrega litostàtica a la que es trobava sotmesa en la seva ubicació natural, 

pel que es tracta d’obtenir-la amb el mínim grau de pertorbació possible. 
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Cal tenir present també que en les mostres analitzades no s’obtindrà la totalitat de les 

granulometries presents en el terreny original en el seu conjunt, ja que no és possible obtenir 

les fraccions de major mida granulomètrica. Per tant, encara que es va intentar que les 

mostres tinguessin la màxima representativitat això no serà possible. 

Determinació dels límits d’Atterberg 

Aquests s’han obtingut seguint les prescripcions de les normes NLT 105/72 i NLT 

106/72. L’índex de plasticitat s’obtè de la diferència entre el límit líquid i el límit plàstic. 

Els valors obtinguts han estat els següents: 

 

 
 
 

 
Taula A.2: Determinació dels límits d’Atterberg 

 

Un sòl que tingui quelcom de cohesió, segons la seva natura i la quantitat d’aigua 

que contingui, pot presentar propietats que l’incloguin en l’estat sòl.lid, semisòl.lid, plàstic i 

semilíquid. Els límits d’Atterberg marquen una separació arbitrària, però suficient en la 

pràctica, entre aquests 4 estats: 

Sòlid ------------------------- Semisòl.lid ------------------- Plàstic ------------------ Semilíquid 

                        ?                                             ?                                   ? 

                     Límit de retracció                         Límit plàstic                 Límit líquid 

Els límits d’Atterberg són en l’actualitat, una de les determinacions que més es 

practiquen en els laboratoris de mecànica del sòl. Pertanyen, amb l’anàlisi granulomètrica, al 

tipus d’assaigs d’identificació. Però si aquest darrer ens permet conèixer la quantitat de 

fracció fina, els límits ens indiquen la seva qualitat. El límit líquid es designa amb el símbol 

WL (és l’humitat amb la que un solc que separa dues meitats d’una pasta de sòl, es tanca al 

llarg del seu fons en una distància d’uns 13 mm, quan es deixa caure la cullera 25 vegades 

des d’una alçada d’un centímetre) i el plàstic amb WP (representa el punt en el qual el sòl 

comença a perdre la seva cohesió per falta d’humitat; és l’humitat més baixa amb la que 

poden formar-se cilindres de sòl d’uns 3 mm de diàmetre, rodant dit sòl entre la palma de la 

ma i una superfície llisa, sense que els cilindres es trenquin). 
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Només coneixent els valors del límit líquid i de l’índex de plasticitat d’un sòl és 

possible, en molts casos, tenir un cert coneixement sobre el tipus al que pertany la seva 

fracció fina. Un dels procediments més senzills és fer ús del gràfic de plasticitat de 

Casagrande, on les abscisses representen el límit líquid i les ordenades l’índex de plasticitat. 

Està dividit en 4 parts per una recta vertical, que correspon a un límit líquid de 50, i per una 

recta inclinada definida per l’equació: IP = 0.73 (WL-20), excepte en la part inferior esquerra, 

on es converteix en una banda horitzontal que s’extén entre els índexs de plasticitat 4 i 7. 

Aquesta línia A és un límit establert empíricament, que separa les argiles inorgàniques CL i 

CH (C inicial de clay, argila en anglès), que generalment queden en la seva part superior, 

dels llims inorgànics ML i MH, els sòls amb matèria orgànica col·loïdal (OL i OH) i d’altres 

sòls, que generalment queden per sota d’aquesta línia. 

La lletra H (inicial de High, alt en anglès) s’empra quan el límit és major que 50, i la 

lletra L (inicial de low, baix en anglès) quan és inferior a 50. En la zona ratllada, amb IP entre 

4 i 7, es superposen els sòls argilosos i llimosos, pel que s’utilitza la doble nomenclatura CL-

ML. 

Segons això tenim que: 

 La fracció fina de la mostra mostra nº1 és la que té la plasticitat més baixa de totes 

tres i es classificaria segons el gràfic de plasticitat de Casagrande com ML&OL, 

tractant-se, per tant, d’argiles i llims, tant orgànics com inorgànics, de baixa 

plasticitat. 

 La fracció fina de la mostra nº4 és del tipus CL-ML (barreja d’argiles i llims inorgànics 

de baix límit líquid). 

 En la mostra nº5, la fracció fina seria del mateix tipus que la mostra nº1: ML&OL. 
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Figura A.1: Gràfic de plasticitat de Casagrande 
 

Determinació de granulometries 

L’anàlisi granulomètrica s’ha realitzat per tamissatge en sec, seguint les indicacions 

de la Normativa UNE 7376. 

Mitjançant un dispositiu de sedassos graduats i d’obertura decreixent, s’analitza el 

repartiment de les partícules entre un cert nombre de categories de grossor. Cada sedàs 

retè entre les partícules que han passat el sedàs superior, aquelles que són massa grolleres 

per travessar-lo. Les dimensions i número de filferros són tals que, d’un sedàs al següent, 

les obertures de la malla estan en la raó de ? 2. 

L’anàlisi granulomètrica ens proporciona dades que quasi bé mai són d’aplicació 

immediata a la resolució dels problemes pràctics. No pertany als anomenats assaigs 

quantitatius, dels quals es dedueixen índexs que expressen les propietats mecàniques dels 

sòls que, per mitjà del càlcul, ens permeten determinar el seu comportament en unes 

condicions donades. És, a l’igual que els límits d’Atterberg, un assaig d’identificació, que ens 

permet obtenir una descripció del terreny en xifres, amb la qual cosa poden aprofitar-se els 

resultats de l’experiència quan dos sòls són força similars i esperar d’ells un comportament 

anàleg. 
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Taula A.3: Taula resum del % que passa pels diferents sedassos 
(mida de gra en mm) 

Les fraccions superiors a 2 mm es classifiquen com a graves, les compreses entre 2 

mm i 0.08 mm com a sorres i les inferiors a 0.08 mm com a lutites (llims i argiles). Segons 

això, els percentatges de cadascuna d’aquestes fraccions per cada mostra són els següents: 

 
 
 
 
 
 
 

Taula A.4; Percentatges de grava, sorra i lutites existents en cada mostra 

Segons aquests resultats i a partir de la classificació per sòls U.S.C.S., tindrem la 

següent identificació: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Taula A.5: Descripció de les mostres 
 

Densitat aparent 

L’assaig s’ha efectuat mitjançant el mètode de la balança hidrostàtica seguint les 

prescripcions tècniques de la norma UNE 103.301/94. Les mostres assajades i els valors 

obtinguts es poden veure a continuació: 
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Taula A.6: Densitat aparent obtinguda per les diferents mostres 
 

Resumint els resultats anteriors veiem que es tracta d’un sòl d’una densitat promig 
de 2.09 g/cm3, de baixa plasticitat, amb una fracció fina constituïda majoritàriament 
per llims de baix límit líquid i que granulomètricament es definiria com una barreja de 
graves, sorres i lutites. 

Atès l’exposat al llarg del present capítol, val a dir que la metodologia utilitzada 

garanteix de forma suficient la caracterització del terreny segons els treballs de modificació 

del terreny projectats. 

1.2.2.-   Caracterització geològica 

La següent descripció geològica s’ha realitzat bàsicament a partir de l’informació 

obtinguda dels dos sondeigs i dels assaigs de laboratori. 

El terreny està constituït per unes formacions sedimentàries detrítiques d’edat 

Quaternària la successió estratigràfica de les quals és la següent (de sostre a base): 

 El nivell més superficial està format per graves, sorres i lutites de color 
gris fosc, negre o marró. El gruix oscil.la entre 1.5 m i 2 m i en ell hi trobem 

englobats alguns blocs, així com la presència d’arrels en alguns punts. 

 Segueix una capa de 8 m de potència constituïda també per graves, 
sorres i lutites, de color gris fosc blavós i es pot observar en alguns indrets 

la presència d’arrels. 

Aquests dos nivells presenten un contingut d’humitat elevat. 

 En la base trobem un nivell de com a mínim 1.5 m format per graves 
fil.lítiques de color gris, de formes llosenques a irregulars, englobades 
en una matriu majorment sorrenca, amb intercalacions de nivells cohesius 

més rics en fins. El color de conjunt és el marró clar i no presenta humitat 

excepte en els nivells més lutítics. 
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Per a més detalls referiu-vos a les columnes estratigràfiques de l’apèndix nº7. 

Segons això tindríem un sòl que presenta variacions granulomètriques molt 
importants, amb canvis laterals segurament també apreciables, per la qual cosa els nivells 

definits segurament poden variar al llarg de la parcel·la en quant a gruix i composició, amb 

una estructura entre suportada per la matriu i mixta matriu-clasts. En qualsevol cas sembla 

que el terreny a la vista dels testimonis dels sondeigs és majoritàriament cohesiu, tot i que la 

fracció fina en els assaigs granulomètrics està només al voltant del 10%. 

Segons el mapa geològic de l’apèndix nº4 es tractaria de materials definits com L3 
(dipòsits lacustres: argiles i llims estratificats amb intercalacions de sorres i graves) amb 

algun aportació puntual de material fluvial (F1: còdols de mida centimètrica a decimètrica 

amb matriu sorrenca). 

1.2.3.-   Caracterització hidrogeològica 

Durant les inspeccions oculars no s’ha detectat la presència de fonts o surgències en 

l’indret d’estudi però en l’arxiu d’Euroconsult figuren varis punts o surgències d’aigua en les 

immediacions, a més de la presència del riu d’Arinsal (terreny saturat en les immediacions 

de la parcel·la d’interès). 

Per tal de detectar la profunditat a la que es troba el nivell piezomètric es van 

instal·lar tubs piezomètrics en els sondeigs realitzats. La profunditat promig per a cada 

sondeig a la que trobem aigua durant el període de seguiment (34 dies) ha estat de 0.78 m 
respecte la superfície del terreny en el sondeig nº1 i de 0.12 m en el sondeig nº2. Per 
tant, el nivell freàtic està pràcticament a nivell de la superfície del terreny. Aquest 
aspecte es considera especialment important a l’hora de dissenyar l’edifici a 
construir. 

Tal i com podem veure en la següent taula, l’ordre de permeabilitat dels sòls 

oscil·larà entre 10 m/dia i 10-3 m/dia, segons el contingut en fins de cada indret considerat, 

corresponent les permeabilitats més altes als indrets amb més alt contingut en clasts i a 

l’inrevés. 

A falta d’assaigs específics i de forma orientativa, globalment es tractaria d’un aqüífer 

que aniria de mitjà a pobre amb una capacitat de drenatge de regular a dolenta. 
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Taula A.7: Ordre de permeabilitat de les formacions 
 

1.2.4.-   Caracterització geotècnica 

A la vista de les inspeccions de superfície en la zona d’estudi i en el seu entorn 

proper i de l’experiència d’Euroconsult en diferents estudis realitzats per Euroconsult a la 

Parròquia de La Massana i al Principat i sobretot a partir de la campanya de 

reconeixements, s’ha realitzat una caracterització geotècnica de l’indret. 

A continuació es proposen tot un seguit de paràmetres que són fruit dels diferents 

aspectes que acabem d’assenyalar. Tot i així, els valors són només aproximats i poden ser 

susceptibles d’importants variacions en punts localitzats, sobretot pel que fa a paràmetres 

màxims i mínims (recordem que tenim variacions granulomètriques). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula A.8: Dispersió i valors mitjos de diferents paràmetres 
 

Els valors de cohesió i d’angle de fregament intern proposats en l’informe previ varen 

ser de 0.125 kp/cm2 i de 34º, respectivament. A partir de l’experiència adquirida per 

Euroconsult al llarg d’aquests anys, es constata que el terreny estudiat presenta més 

característiques de sòl cohesiu que de sòl granular, fet que no es correspondria amb 

aquests valors. Donat que el projecte constructiu només preveu les excavacions 
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estrictament necessàries per efectuar els fonaments, es decideix recomanar l’aplicació dels 

valors per a cimentacions reflectits en la següent taula. Així doncs recomanem aplicar un 
factor de seguretat igual a 2 per la cohesió i de 1.3 per l’angle de fregament. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula A.9: Valors freqüents dels coeficients de seguretat parcials mínims (Hueckel, 1968) 
 

Es tracta de materials definits com S5 (sediments predominantment lutítics) en el 

mapa geotècnic de l’apèndix nº5. 

1.2.5.-   Risc geològic natural 

En aquest apartat es comentarà la possibilitat que la zona objecte d’estudi sigui 

vulnerable als processos geodinàmics tals com les caigudes de blocs rocosos, els 

esllavissaments superficials, els grans esllavissaments i els corrents d’arrossegalls. En cap 

cas s’estudiaran els processos derivats de la dinàmica nival (allaus) ni els processos 

derivats de la dinàmica fluviotorrencial. 

L'”Estudi de la zonificació del terreny segons la seva problemàtica geològica-

geotècnica” realitzat l’any 2000 per Euroconsult a petició del M.O.T., cataloga els terrenys 

del Principat d’Andorra en diferents graus de perillositat natural segons els diferents 

mecanismes d’inestabilització dels vessants. Segons les dades d’aquest estudi es pot 

catalogar l’indret estudiat com una zona amb un grau de perillositat “molt baix, sense 
fenòmens observats” pel que fa a la caiguda de blocs rocosos, als corrents 
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d’arrossegalls i als grans moviments mentre que el grau de perillositat és “mitjà” pel 
que fa als esllavissaments superficials. 

 

 

Taula A.10: Graus de perillositat 
 

El nivell mitjà de perillositat per esllavissaments superficials és degut a la presència 

d’un terreny potencialment inestable. El fet que l’indret estudiat sigui força horitzontal i que 

les excavacions projectades es limitin a les estrictament necessàries per construir els 

fonaments suposa que no tindrem cap problema d’estabilitat de vessant induït per les 

obres de modificació de l’estat actual del terreny en l’indret d’interès ni en els terrenys situats 

en el seu entorn un cop s’efectuïn les obres previstes en el projecte constructiu, tot seguint 

les indicacions de l’estudi geotècnic que tenim a continuació. 
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2.- Estudi geotècnic 

2.1.-  Estudi informatiu 

2.1.1.-   Responsables de la redacció de l’informe 

El present informe geològic i geotècnic s’efectuarà d’acord amb l’establert en el 

“Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del 

terreny” publicat al BOPA nº71 en data 8 d’agost del 2001, a realitzar segons les directrius 

de l’article 7 del reglament. L’empresa responsable de la redacció de l’informe és 

Euroconsult, empresa especialitzada en geologia, geotècnia i enginyeria del subsòl.  

2.1.2.-   Situació de la zona objecte de l’estudi 

La zona objecte d’estudi es troba situada en l’antic camí ral de La Massana, a 

l’alçada del pont de les Palanques, al poble de La Massana, a cota 1215 m (referiu-vos a 

l’apèndix nº1 que correspon a la situació general i a l’apèndix nº2 que fa referència a la 

planta general). L’indret d’interès es troba aproximadament entre les coordenades Lambert: 

x=532640 - 532680; y=27525 -27550. 

2.1.3.-   Projecte general de referència 

El present document correspon a l’informe geològic i geotècnic pel projecte de 

construcció d’un nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí al poble de La Massana. 

El document ha estat encarregat per l’empresa d’enginyeria Suport. 

El projecte consisteix en la construcció d’un edifici de serveis que es durà a terme un 

cop enderrocada una edificació existent i en el mateix indret i que serà adjacent a una altra 

edificació també existent i que es conservarà. Per tal de dur-lo a terme caldrà efectuar unes 

petites tasques d’excavació que es limitaran a les estrictament necessàries per executar les 

fonamentacions. 

En l’apèndix nº2 podem veure una planta general i en l’apèndix nº3 una secció tipus, 

on es pot observar la modificació de l’estat natural del terreny. 

L’indret destinat a la construcció de l’edifici és una zona força planera que fa les 

funcions de magatzem i parcialment ocupada actualment per un altre edifici. 

L’objectiu del present document és el d’establir els condicionants geològics i 

geotècnics que intervenen en l’indret en qüestió i per això s’ha treballat en la caracterització 

geològica, hidrogeològica i geotècnica del terreny. Això està destinat a obtenir un seguit de 
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recomanacions constructives relatives al risc geològic natural, a l’estabilitat i a la capacitat 

portant del terreny. 

2.2.-  Excavacions 

A l’hora d’efectuar les següents recomanacions, a més dels paràmetres geotècnics 

del terreny ressenyats en el capítol nº4 de l’estudi geològic, ens hem basat en la nostra 

experiència en l’anàlisi i seguiment d’altres excavacions en materials de característiques 

similars, en inspeccions de superfície i en la campanya de reconeixements. 

Les obres projectades impliquen l’execució d’excavacions de petita entitat que 

s’associaran a un ripat que anirà de tou a mitjà i es realitzaran amb mitjans mecànics, 

podent ser necessària la realització de taqueigs per tal de fragmentar els blocs rocosos de 

majors dimensions. 
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Figura A.2: Producció horària estimada i cost d’obra per ripat de roques de duresa variable amb 
excavadores de 400 CV i de 45 a 50 Tn de pes. 

 

2.2.1.-   Anàlisi d’estabilitat de les excavacions projectades i recomanacions relatives 
al sistema d’execució de les mateixes. 

L’anàlisi d’estabilitat del terreny és un aspecte que depèn de varis factors: 

1. Característiques geològiques i homogeneïtat del terreny. 

2. Característiques geotècniques. 

3. Condicions hidrogeològiques. 

4. Geometria dels desmunts projectats. 

1. La zona d’interès està formada per un sòl constituït per graves, sorres i lutites amb 

variacions granulomètriques. 

2. Pel que fa als paràmetres geotècnics del terreny, els sistemes de sosteniment de 

les excavacions projectades recomanem que es basin en els valors proposats en l’apartat 

nº4 de l’estudi geològic (caracterització geotècnica) i en l’apartat nº3 (hidrogeologia). 

Amb força probabilitat existiran zones o nivells de sòl de més baixa qualitat de forma 

localitzada. 

3. Durant els controls piezomètrics es va detectar la presència d’aigua a una 

profunditat molt propera a la superfície. Aquest factor podria tenir uns efectes molt negatius 

 



Nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí                                                                           - 23 - 

a l’hora de construir els fonaments. A nivell de càlcul es suposarà el terreny amb la 

presència d’un terreny saturat d’aigua. 

4. Pel que fa a la geometria de les excavacions projectades es preveu una alçada 

màxima de 1 m segons talussos verticals (excavacions necessàries per construir els 

fonaments). 

Degut a que les alçades d’excavació seran mínimes no s’ha dut a terme cap anàlisi 

d’estabilitat i aquestes es podran dur a terme sense efectuar mesures d’estabilització prèvies 

i segons una inclinació subvertical (inferior a 80º). 

Caldrà anar amb molta cura però, a l’hora d’excavar al costat de l’edifici existent i que 

cal conservar, per tal de no provocar-li cap mena de desestabilització. Es procedirà en forma 

de trams de curta longitud construint tot seguit la part de fonaments corresponent. 

2.2.2.-   Tipologia de les obres de sosteniment del terreny i anàlisi dels aspectes 
constructius dels mateixos 

No es preveu cap tipus d’obra de sosteniment específica ja que seran els mateixos 

fonaments de l’edifici projectat els que garantiran l’estabilitat del terreny. 

2.2.3.-   Anàlisis de les noves condicions d’estabilitat 

Les condicions d’estabilitat definitives vindran donades pels propis fonaments de 

l’edifici projectat (fet pel qual s’han d’efectuar les excavacions), que hauran d’estar 

correctament dissenyats i dimensionats segons els paràmetres geotècnics proposats en 

l’apartat relatiu a la caracterització geotècnica. 

Un cop efectuades les obres previstes, dissenyades segons els paràmetres 

geotècnics proposats, tot seguint les recomanacions efectuades en el present informe 

geològic i geotècnic, podem dir que l’estabilitat del conjunt del vessant quedarà garantida. 

2.3.-  Fonamentacions 

2.3.1.-   Condicions generals de fonamentació 

Les indicacions que es donaran a continuació estan basades, com les de l’apartat 

relatiu a les excavacions en les observacions de camp, en l’experiència d’Euroconsult en 

terrenys de característiques similars al Principat i a la Parròquia de La Massana i en la 

campanya de reconeixements especifica realitzada en l’indret d’estudi. 
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Es preveu que la totalitat de l’edifici es recolzi en sòls. 

Donat que aquest està constituït per graves, sorres i lutites i amb variacions 

granulomètriques, i seguint les prescripcions tècniques de la normativa MV-101, tindríem 

una pressió admissible orientativa variable entre 1.6 kg/cm2 i 5.0 kg/cm2, sempre per terreny 

predominantment granular i profunditats de fonamentació mínimes de 1 m. 

Cal tenir en compte que, en el supòsit que aquests materials anessin associats amb 

aigua (fet força probable), disminuiria de manera notable la seva tensió admissible (a 

recomprovar en fase d’obres). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula A.11: Pressions admissibles al terreny de cimentació (Norma MV-101) 

Nota: valors únicament orientatius 

* Correspon a roques sanes; per a roques molt fracturades o meteoritzades, s’ha de 

disminuir la pressió 

** Els valors de la taula corresponen a terrenys consolidats (cal un pic per 

remoure’ls); per a terrenys de consolidació mitjana (la pala entra amb dificultat) cal 

multiplicar les pressions de la taula per 0.8; per a terrenys solts cal multiplicar per 0.5 

Tots els valors de la taula suposen terreny sec; en cas de freàtic proper a la 

fonamentació, cal disminuir-los. 
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2.3.2.-   Determinació de la tensió admissible 

(i) Tensió admissible 

 A partir de les observacions de camp i de la nostra experiència en terrenys 

similars, i també a partir de la normativa MV-101, recomanaríem un valor de 

tensió admissible de 2.0 kg/cm2 a 3.2 kg/cm2 per profunditats de 

fonamentació mínimes de 1 m, sempre en terreny majorment granular i en 

condicions seques. Al tenir condicions humides o saturades els valors s’han 

de considerar pel costat més conservador. 

 A partir dels assaigs penetromètrics realitzats en una formació de 

característiques presumiblement similars a l’Aldosa, s’han obtingut uns valors 

compresos entre 15 i 61 (valor promig igual a 33). 

Segons valors mínims podríem assimilar amb sorres mitjanes els materials que 

conformen el sòl, i segons el gràfic que tenim a continuació, podríem considerar una tensió 

admissible compresa entre 1.60 kg/cm2 i 2.10 kg/cm2 per un ample de sabata variable entre 

1.3 m i 5 m. Segons valors promig podríem assimilar amb sorres compactes aquests sòls i 

podríem considerar una tensió admissible compresa entre 3.20 kg/cm2 i 4.50 kg/cm2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.3: Càrrega de treball admissible per sorres en funció dels resultats del SPT 
 

En l’apèndix nº6 podem veure uns càlculs de la tensió admissible del terreny segons 

un disseny de fonament suposat i tenint en compte les característiques geomecàniques 

proposades per Euroconsult en el punt nº4 de l’estudi geològic. Aquests es realitzen segons 

l’expressió següent (Prandtl/Hansen-Christensen): 
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On: 

 σad: tensió admissible 

 B: amplada de la sabata 

 Nq, Nc, Nγ: coeficients que depenen de la càrrega, la cohesió i l’angle de fregament, 

respectivament. 

 γ: densitat 

 C: cohesió 

 F: coeficient de seguretat 

 Ф : angle de fregament intern 

 q adm total: càrrega admissible total (màxima aplicable) 

 q adm: càrrega admissible 

Prenent com a base els següents paràmetres geotècnics extrets de la caracterització 

geotècnica promig (?=2.10 g/cm3, C=0.06 kp/cm2, ? =28º), un coeficient de seguretat igual a 

3, suposant un encastament de 1 m i una amplada de sabata de, per exemple, 2 m, obtenim 

una tensió admissible de 2.47 kg/cm2. Donat que aquest valor és superior a l’obtingut 

mitjançant les observacions de camp i mitjançant la normativa MV-101, és recomanable anar 

pel costat de la seguretat i tenir també en compte el valor aproximat obtingut per a 

paràmetres mínims, que és més baix (1.48 kg/cm2). Per tant, prendrem com a bo en els 

càlculs de dimensionat de les fonamentacions un valor aproximat de 2.00 kg/cm2 per 

profunditats de fonamentació mínimes de 1 m. 

Les diferències d’alçada d’excavació entre diversos punts poden implicar diferències 

pel que fa a la capacitat portant del terreny i que cal tenir en compte. 
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(ii) Assentaments 

Pel que fa a la possibilitat que es produeixin assentaments, durant l’excavació es 

produeix un inflament del terreny. Un cop s’apliquen càrregues es va produint un 

assentament. Per tant, és desitjable que la fase d’excavació duri el menys possible. 

L’assentament admissible tindrà en compte tant l’assentament diferencial admissible 

com l’assentament total admissible. 

L’assentament total màxim admissible per estructures de formigó armat de gran 

rigidesa aniria de 3.5 cm a 5 cm (veure la següent taula). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula A.12: Assentaments generals admissibles 

Nota: Norma MV-101 d’assentaments totals i d’assentaments diferencials 

admissibles per a diferents tipologies d’estructures, per a cimentació directa. 

* Comprovar que no es produeix desorganització en la estructura i el tancament. 

Els assentaments elàstics es produiran de forma instantània en fase d’obra a mesura 

que es construeixin els fonaments i els murs i, per tant, tampoc suposaran cap problema, 

per la qual cosa la major part dels assentaments que es donaran durant la fase de 

construcció seran, en principi, admissibles segons la norma MV-101. 

Donat que el sòl presenta variacions granulomètriques i, sobretot, perque és 

probable que el terreny es trobi saturat d’aigua, és possible la generació d’assentaments 

 



- 28 -                                                                                       Annex A: Estudi geològic i geotècnic 

diferencials. Caldrà dissenyar, per tant, un sistema de fonamentacions orientat a disminuir-

los en el possible. 

En l’apèndix nº6 podem veure uns càlculs d’assentaments realitzats per mitjà de 

valors d’assaigs del tipus SPT presos a partir d’un sòl de característiques pressumiblement 

similars (valor promig considerat de 33 i valor mínim de 13), suposant una profunditat de 

fonamentació de 1 m i una sabata quadrada de 2 m de costat. L’assentament promig podem 

observar-lo en la taula de l’apèndix nº6, on obtenim diferents valors d’assentament en funció 

de la càrrega admissible aplicada. 

A la vista dels resultats obtinguts tenim que per a càrregues admissibles aplicades 

de, per exemple, 20 tones/m2, l’assentament total es situa en 0.87 cm, en el cas de 

considerar valors promig de l’assaig SPT. En el cas de valors mínims i per les mateixes 

càrregues aplicades, l’assentament total es situa en 2.21 cm. Així doncs, en cap cas es 

sobrepassen els valors d’assentaments totals màxims admissibles. 

Pel que fa als assentaments diferencials si tenim en compte la diferència entre els 

paràmetres mínims i els paràmetres promig s’obtindrien valors d’assentament lleugerament 

superiors als recomanats i que serien de 1.34 cm. 

Aquest aspecte cal tenir-lo molt en compte a l’hora de dissenyar el tipus de 

fonamentació. 

2.3.3.-   Tipologia de les obres de fonamentació 

Serà imprescindible que la fonamentació estigui orientada a neutralitzar la formació 

d’assentaments diferencials i, per tant, caldrà efectuar una llosa contínua, o bé sabates 

corregudes, o bé una combinació de sabates corregudes perimetrals i arriostrades 

interiorment, dissenyada a sobrepressió segons un valor de 2.0 kg/cm2, que a més donarà 

una major rigidesa al conjunt. 

Es construiran els fonaments un cop es comprovi que el nivell de fonamentació 

previst es considera prou consistent com per a fer-ho. Si es tenen en compte aquests 

aspectes, la fonamentació es considerarà adequada . 
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2.4.-  Altres aspectes geotècnics 

2.4.1.-   Terraplens 

No es preveu la construcció de terraplens sinó tan sols la possibilitat de petits replens 

associats a les excavacions un cop construïts els fonaments. 

2.4.2.-   Obres de drenatge 

El sistema de drenatge és un aspecte molt important donat que haurà d’evacuar les 

aigües per tal de mantenir el terreny en les condicions més seques possibles, de forma que 

no quedin entollades en el trasdós de les fonamentacions projectades ni en la seva base, ja 

que podrien provocar sobrepressions que inestabilitzessin al terreny o fessin augmentar les 

empentes. 

Els sistemes de drenatge hauran de garantir l’evaqüació de tota l’aigua que quedi per 

sota dels fonaments., per la qual cosa es recomana la col·locació d’una capa drenant, tipus 

graves, per sota dels fonaments de l’edifici. En el supòsit que el sòl presenti un elevat 

contingut d’humitat, i per tal d’evitar que aquest material gravenc quedi englobat pel sòl, es 

pot pensar en estendre prèviament una capa d’un geoteixit permeable. 

Per qüestions d’estabilitat caldrà dissenyar i dimensionar amb cura aquestes obres 

de drenatge. 

2.5.-  Seguiment de l’obra en fase d’execució 

2.5.1.-   Aspectes geotècnics més importants a controlar 

Serà imprescindible efectuar un bon control i seguiment geotècnic a l'hora de realitzar 

les excavacions en fase de direcció d'obra, per tal de detectar la posició del nivell freàtic 

aprop de superfície. Prèviament a l’inici de les obres seria bo dur a terme unes lectures 

piezomètriques, en el supòsit que els tubs piezomètrics continuin sent operatius. 

Pel que fa a la construcció de les fonamentacions s’observarà l’homogeneïtat del 

terreny en fase de direcció d'obra i es tindrà cura d’observar que el terreny sigui similar en 

tota la parcel·la, així com del contingut d’aigua del terreny. 

Demanem a la direcció d’obra que en el moment d’iniciar-se les tasques d’excavació 

ho notifiqui als autors del present document per tal d’efectuar conjuntament una visita d’obra. 
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Declinem qualsevol responsabilitat en el cas que Euroconsult no efectuï el mencionat 

seguiment mitjançant la realització de varis controls oculars periòdics a la zona en fase 

d’obres d’excavació i estabilització . 

2.5.2.-   Pla de control 

A nivell auscultatiu caldrà efectuar inspeccions visuals diàries en tota la zona 

excavada i en el seu entorn proper per tal d’advertir la possible aparició de fissures, 

deformacions o trencaments. És molt recomanable que sempre sigui la mateixa persona la 

que efectuï aquestes observacions per tal d’evitar confusions derivades de diferents punts 

de vista. 

2.5.3.-   Anàlisi de la conveniència d’instal·lar sistemes d’auscultació 

En principi no es preveuen però en el supòsit que es detectés l’aparició d’indicadors 

d’inestabilitat caldria instal·lar algun mètode auscultatiu més sofisticat, com ara punts de 

mesura amb defòrmetres, fissurímetres, inclinòmetres, etc, per tal de poder quantificar 

l’activitat del moviment i controlar convenientment qualsevol risc en fase d’obra. 
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3.- Observacions importants 

 El present document està basat en reconeixements puntuals (observacions de 

superfície, campanya de reconeixements i experiència en terrenys i obres similars) 

que poden no ser representatius de totes les heterogeneïtats del subsòl. Per tant, la 

Direcció d’Obra ha d’estar autoritzada o homologada per dur a terme les 

interpretacions necessàries. Es recomana que aquesta funció sigui contractada als 

redactors del present informe. 

 En el moment de començar l’obra serà imprescindible efectuar una reunió entre 

l’equip responsable de la Direcció d’obra i l’Equip redactor del present informe per tal 

d’efectuar una acta de recomprovació inicial. La recomprovació tindrà, a més, la 

funció d’aconsellar al Contractista sobre els aspectes geotècnics més importants. La 

mencionada recomprovació es reflexarà en una acta o en el llibre d’ordres de la 

pròpia obra i serà signada per la Direcció d’obra (Director d’obra i Responsable o 

assessor en geotècnia de la Direcció d’obra), el Contractista i el representant de la 

Propietat. Euroconsult declina qualsevol responsabilitat si no es segueix aquest 

procediment. 

 En el cas que en fase de direcció d’obra no es segueixi alguna de les recomanacions 

expressades en el present document, tant d’aspectes geològics com geotècnics, 

Euroconsult i els seus tècnics només podran responsabilitzar-se de la mateixa a 

partir de la redacció d’una nota expressa d’aprovació que modificarà l’expressat en el 

present estudi i que haurà d’estar signada pels mateixos tècnics redactors de l’estudi 

original. 

 El present informe i els seus apèndixs formen un conjunt indissociable i, per tant, no 

es podrà deduir cap responsabilitat de la utilització d’una part del mateix sense 

l’acord dels autors. 

 Així mateix, si s’efectuen modificacions de l’emplaçament i de la geometria de les 

obres projectades, serà responsabilitat de la Direcció d’obra dels treballs. 

 Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquest document sense autorització 

escrita d’Euroconsult S.A. Els resultats continguts en el present informe són propietat 

del Client. 

 

 

 



- 32 -                                                                                       Annex A: Estudi geològic i geotècnic 

 



Nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí                                                                           - 33 - 

4.- Apèndixs 

4.1.-  Situació general 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.4: Situació general de l’emplaçament del terreny objecte de l’estudi 
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4.2.-  Mapa geològic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.5: Mapa geològic de la zona d’estudi 
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4.3.-  Mapa geotècnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.6: Mapa geotècnic de la zona d’estudi 
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4.4.-  Tensió admissible i assentaments 
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1.- DADES INTRODUÏDES 

1.1.-  Dades geomètriques 

1.1.1.-   Grups i plantes 

Grup Nom del grup      Planta Nom planta     Alçada Cota  
5 Caixa ascensor 5 Caixa ascensor 1.54 12.70 
4 Coberta 4 Coberta 2.87 11.16 
3 Planta 2 3 Planta 2 3.08 8.29 
2 Planta 1 2 Planta 1 5.21 5.21 
1 Planta baixa 1 Planta baixa 1.50 0.00 
0 Soterrani (Fosses)    -1.50 

Taula B.1: Grups i plantes 

1.1.2.-   Pilars 

 GI: grup inicial 

 GF: grup final 

 Angle: angle del pilar en graus sexagesimals 

 

Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació Angle Punt 
P1 (  0.00,  0.00) 1-4 Sense vinculació 6.5 Centre 
P2 (  3.11,  0.35) 1-4 Sense vinculació 8.0 Centre 
P3 (  6.37,  0.72) 1-4 Sense vinculació 8.0 Centre 
P4 ( -0.79,  7.00) 1-4 Sense vinculació 0.0 Centre 
P5 (  6.35,  7.00) 1-4 Sense vinculació 0.0 Centre 
P6 (  2.75, 12.40) 1-4 Sense vinculació 0.0 Centre 
P7 (  6.34, 17.87) 1-4 Sense vinculació 0.0 Centre 
P8 (  9.90, 12.40) 1-4 Sense vinculació 0.0 Centre 
P9 ( 12.17, 15.86) 1-4 Sense vinculació 0.0 Centre 
P10 ( 14.25, 15.86) 1-4 Sense vinculació 0.0 Centre 
P11 ( 14.35, 17.87) 1-4 Sense vinculació 0.0 Centre 
P12 ( 14.35, 19.26) 1-4 Sense vinculació 0.0 Centre 
P13 ( 11.50, 17.87) 1-4 Sense vinculació 0.0 Centre 
P14 (  8.97, 21.88) 1-4 Sense vinculació -30.0 Centre 
P15 ( 11.94, 22.89) 1-4 Sense vinculació 90.0 Centre 
P16 ( 14.35, 22.89) 1-4 Sense vinculació 90.0 Centre 
P17 ( 11.48,  1.30) 1-3 Sense vinculació 6.5 Centre 
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P18 ( 14.23,  1.61) 1-3 Sense vinculació 6.5 Centre 
P19 ( 11.50,  7.00) 1-3 Sense vinculació 0.0 Centre 
P20 ( 14.25,  7.00) 1-3 Sense vinculació 0.0 Centre 
P21 ( 11.50, 12.40) 1-3 Sense vinculació 0.0 Centre 
P22 ( 14.25, 12.40) 1-3 Sense vinculació 0.0 Centre 

Taula B.2: Dades dels pilars 

1.1.3.-   Murs 

 Les coordenades dels vèrtex inicial i final són absolutes. 

 Les dimensions estan expressades en metres. 

  

Referència Tipus mur GI- 
GF 

Vèrtex 
Inicial                   Final

Planta Dimensions 
Esquerra+Dreta=Total

M7 Mur de formigó 
armat 

0-1 (  0.30,  0.92) (  5.75,  
1.55) 

1 0.15+0.15=0.3 

M8 Mur de formigó 
armat 

0-1 (  5.40,  3.00) (  5.60,  
1.53)

1 0.15+0.15=0.3 

M9 Mur de formigó 
armat 

0-1 (  0.15,  2.40) (  0.30,  
0.92)

1 0.15+0.15=0.3 

M10 Mur de formigó 
armat 

0-1 (  0.17,  2.24) (  5.42,  
2.84)

1 0.15+0.15=0.3 

M20 Mur de formigó 
armat 

0-5 (  4.55, 14.85) (  6.65, 
14.85) 

5
4
3
2
1

0.1+0.15=0.25 
0.1+0.15=0.25 
0.1+0.15=0.25 
0.1+0.15=0.25 
0.1+0.15=0.25 

M21 Mur de formigó 
armat 

0-5 (  6.85, 12.35) (  6.85, 
14.85) 

5
4
3
2
1

0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M22 Mur de formigó 
armat 

0-5 (  4.55, 12.35) (  6.65, 
12.35) 

5
4
3
2
1

0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M23 Mur de formigó 
armat 

0-5 (  4.75, 12.35) (  4.75, 
14.85) 

5
4
3
2
1

0.05+0.2=0.25 
0.05+0.2=0.25 
0.05+0.2=0.25 
0.05+0.2=0.25 
0.05+0.2=0.25 

Taula B.3: Dades geomètriques del mur 
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Referència Càrregues Sabata del mur 
M7 Càrrega esquerra: 

Sense càrregues 
Càrrega dreta: 
Càrrega per Defecte 

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.300 
Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.30 
Tensions admissibles 
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 Tn/m³ 

M8 Càrrega esquerra: 
Càrrega per Defecte 
Càrrega dreta: 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.300 
Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.30 
Tensions admissibles 
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 Tn/m³ 

M9 Càrrega esquerra: 
Sense càrregues 
Càrrega dreta: 
Càrrega per Defecte 

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.300 
Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.30 
Tensions admissibles 
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 Tn/m³ 

M10 Càrrega esquerra: 
Càrrega per Defecte 
Càrrega dreta: 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.300 
Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.30 
Tensions admissibles 
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 Tn/m³ 

M20 Càrrega esquerra: 
Càrrega per Defecte 
Càrrega dreta: 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació: 0.250 x 0.300 
Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.30 
Tensions admissibles 
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 Tn/m³ 

M21 Càrrega esquerra: 
Sense càrregues 
Càrrega dreta: 
Càrrega per Defecte 

Biga de fonamentació: 0.250 x 0.300 
Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.30 
Tensions admissibles 
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 Tn/m³ 

M22 Càrrega esquerra: 
Sense càrregues 
Càrrega dreta: 
Càrrega per Defecte 

Biga de fonamentació: 0.250 x 0.300 
Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.30 
Tensions admissibles 
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 Tn/m³ 

M23 Càrrega esquerra: 
Càrrega per Defecte 
Càrrega dreta: 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació: 0.250 x 0.300 
Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.30 
Tensions admissibles 
  -Situacions persistents: 2.00 kp/cm² 
  -Situacions accidentals: 2.00 kp/cm² 
Mòdul de balast: 10000.00 Tn/m³ 

Taula B.4: Càrregues i sabata del mur 
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1.2.-  Dimensions i coeficients d’encastament i vinclament per cada planta 

Referència 
pilar Planta Dimensions

Coefs. 
encastament 

Cap           Peu 
Coefs. pandeig 

Pandeig x Pandeig Y 

P1 4 HEB-180 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-240 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-240 1.00         1.00 1.00         1.00 

P2 4 HEB-120 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-360 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-360 1.00         1.00 1.00         1.00 

P3 4 HEB-220 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-400 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-400 1.00         1.00 1.00         1.00 

P4 4 HEB-300 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-300 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-300 1.00         1.00 1.00         1.00 

P5 4 HEB-200 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-400 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-400 1.00         1.00 1.00         1.00 

P6 4 HEB-180 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-220 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-220 1.00         1.00 1.00         1.00 

P7 4 HEB-160 0.30         1.00 1.00        1.00 
 3 HEB-180 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-180 1.00         1.00 1.00         1.00 

P8,P13 4 HEB-140 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-220 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-220 1.00         1.00 1.00         1.00 

P9 4 HEB-120 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-140 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-140 1.00         1.00 1.00         1.00 

P10,P16 4 HEB-100 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-100 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-120 1.00         1.00 1.00         1.00 

P11 4 HEB-100 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-100 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-100 1.00         1.00 1.00         1.00 

P12 4 HEB-140 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-140 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-140 1.00         1.00 1.00         1.00 

P14 4 HEB-140 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-140 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-160 1.00         1.00 1.00         1.00 

P15 4 HEB-120 0.30         1.00 1.00         1.00 
 3 HEB-120 1.00         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-140 1.00         1.00 1.00         1.00 

P17 3 HEB-300 0.30         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-300 1.00         1.00 1.00         1.00 
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P18 3 HEB-100 0.30         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-120 1.00         1.00 1.00         1.00 

P19 3 HEB-220 0.30         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-220 1.00         1.00 1.00         1.00 

P20,P22 3 HEB-100 0.30         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-140 1.00         1.00 1.00         1.00 

P21 3 HEB-100 0.30         1.00 1.00         1.00 
 2 HEB-160 1.00         1.00 1.00         1.00 

Taula B.5: Dimensions i coeficients d’encastament i vinclament per cada planta 

1.3.-  Lloses i elements de fonamentació 

Grup Lloses 
fonamentació

Cantell 
(cm) 

Mòdul balast 
(Tn/m³) 

Tensió 
admissible 

en 
situacions 
persistents 

(kp/cm²) 

Tensió 
admissible

en 
situacions 
accidentals

(kp/cm²) 
Soterrani Totes 30 10000.00 2.00 2.00
Planta baixa Totes 60 10000.00 2.00 2.00

Taula B.6: Lloses i elements de fonamentació 

1.4.-  Llistat de panys 

Les lloses mixtes considerades per al càlcul tenen les següents característiques: 

 Marca i model: METFORM STEEL DECK MF-75 

 Cantell: 75 mm 

 Intereix: 274 mm 

 Ample plafó: 822 mm 

 Ample superior: 119 mm 

 Ample inferior: 119 mm 

 Tipus de cavalcament lateral: Inferior 

 Límit elàstic: 2854.23 kp/cm² 

 Perfil: 0.80mm 

 Pes superficial: 9.37 kg/m² 
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 Secció útil: 11.12 cm²/m 

 Moment d’inèrcia: 85.14 cm4/m 

 Mòdul resistent: 22.71 cm³/m 

 Perfil: 0.95mm 

 Pes superficial: 11.12 kg/m² 

 Secció útil: 13.32 cm²/m 

 Moment d’inèrcia: 108.16 cm4/m 

 Mòdul resistent: 28.79 cm³/m 

 Perfil: 1.25mm 

 Pes superficial: 14.63 kg/m² 

 Secció útil: 17.71 cm²/m 

 Moment d’inèrcia: 153.14 cm4/m 

 Mòdul resistent: 40.60 cm³/m 

Grup Llosa mixta Coordenades del centre 
del pany 

Pes 
propi(Tn/m²) 

Planta 1 MF-75, 0.80mm, 
h=200mm(75+125) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MF-75, 0.95mm, 
h=200mm(75+125) 
  
  
MF-75, 1.25mm, 
h=200mm(75+125) 

  9.41, 15.06;   8.92,  3.79; 
 12.93, 16.87;  13.40, 12.82; 
  6.42, 15.38;   7.10, 13.34; 
  8.61, 16.84;   5.32, 16.21; 
  5.20, 15.37;   4.60, 15.11; 
  4.60, 11.12;   9.14, 18.55; 
 12.95, 18.56;   4.70,  1.58; 

 10.69, 22.17;  12.96, 22.38; 
  1.22,  5.96;   4.74,  5.96; 
  8.77,  1.81;   8.92,  5.96; 
  9.43, 13.34;   1.34,  3.80; 

  4.74,  3.79 
 12.94, 20.57;   4.05, 13.35; 
  9.42, 11.20;   9.77, 20.47; 

  1.44,  1.42 
 12.87,  8.49;  12.87,  3.79; 
 12.89, 14.54;   3.74,  8.44; 
 12.87, 11.21;   9.41,  8.50; 
 12.81,  2.02;  12.87,  5.99 

0.41 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.41 
  
  

0.42 
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Planta 2 MF-75, 0.80mm, 
h=200mm(75+125) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MF-75, 0.95mm, 
h=200mm(75+125) 
  
  
MF-75, 1.25mm, 
h=200mm(75+125) 

 12.92, 16.86;   9.18, 16.85; 
  7.12, 13.33;  10.95, 13.17; 
 11.73, 15.53;   6.32, 16.73; 
  4.59, 15.12;   6.06, 15.38; 
  5.34, 16.26;   9.14, 18.55; 
 12.95, 18.56;   8.93,  4.03; 
  1.34,  4.04;   5.56, 11.23; 

 10.70, 22.17;  12.95, 22.38; 
  8.80,  1.97;   1.23,  6.06; 
  8.93,  6.06;   4.72,  4.03; 
  4.71,  6.05;  10.58, 14.67 

 12.94, 20.57;   4.05, 13.34; 
  9.77, 20.46;   4.70,  1.72; 

  8.61, 14.13 
 12.87,  8.51;  12.91, 14.08; 
 12.87,  4.03;   9.39,  8.41; 
  1.44,  1.57;  12.82,  2.17; 
 12.87,  6.08;   3.78,  8.53; 

 10.28, 11.12;  12.87, 11.24 

0.41 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.41 
  
  

0.42 

Coberta MF-75, 0.80mm, 
h=200mm(75+125) 
  
  
  
  
  
  
MF-75, 0.95mm, 
h=200mm(75+125) 
MF-75, 1.25mm, 
h=200mm(75+125) 

  1.80,  2.59;   3.89,  4.96; 
  0.80,  4.29;  -0.08,  5.77; 
  2.77,  1.04;   5.58,  4.25; 
  4.36,  9.55;   8.72, 16.17; 
  2.09,  5.74;   0.30,  7.47; 
  0.52,  6.44;   3.84, 11.55; 
  9.82, 17.80;   5.94, 15.86 
  6.06, 10.81;   2.50,  8.25 

 11.74, 21.39;  13.55, 21.70; 
 13.60, 16.99;   8.60, 13.52; 
  8.05, 10.75;  11.16, 19.49; 

  3.68, 12.97 

0.41 
  
  
  
  
  
  

0.41 
0.42 

Caixa 
ascensor 

MF-75, 0.80mm, 
h=200mm(75+125) 

En tots els panys 0.41 

Taula B.7: Llistat de panys 

1.5.-  Normes considerades 

 Formigó: EHE-CTE 

 Acers conformats: CTE DE-SE A 

 Acers laminats i armats: CTE DE-SE A 

 Lloses mixtes: Eurocodi 4 
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1.6.-  Accions considerades 

1.6.1.-   Gravitatòries 

Nom del grup    S.C.U. (Tn/m²) Càrreg.mortes  
Caixa ascensor 0.10 0.10 
Coberta 0.10 0.10 
Planta 2 0.35 0.20 
Planta 1 0.35 0.20 
Planta baixa 0.20 2.00 
Soterrani (Fosses) 0.20 0.20 

Taula B.8: Accions gravitatòries 

1.6.2.-   Vent 

 No es realitza anàlisi dels efectes de 2on ordre 

 Coeficients de Càrregues: 

+X: 1.00            -X:1.00 

+Y: 1.00            -Y:1.00 

Seguint el Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació, inclòs en el 

Codi Tècnic de l'Edificació (CTE DB SE-AE): 

 Zona eòlica: A 

 Grau d'aspror: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

L’acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció 

perpendicular a la superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta 

pressió, conforme als criteris del Codi Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la 

geometria de l’edifici, la zona eòlica i grau d'aspror seleccionats, i l’altura sobre el terreny del 

punt considerat: 

qe = qb · ce · cp 

On: 

 qb És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D. 
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 ce És el coeficient d’exposició, determinat conforme a les especificacions de 

l'Annex D.2, en funció del grau d'aspror de l’entorn i l’altura sobre el terreny 

del punt considerat. 

 

 cp És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.4 de l’apartat 

3.3.4, en funció de l’esveltesa de l’edifici en el plànol paral·lel al vent. 

 

 Vent X Vent Y 

qb (Tn/m²) 
 esveltesa 

cp 
(pressió) 

cp 
(succió) esveltesa

cp 
(pressió) 

cp 
(succió) 

0.04 0.44 0.70 -0.38 0.28 0.70 -0.31 

 Taula B.9: Accions del vent 

Plantes Ample de faixa Y Ample de faixa X 

En totes les plantes 46.00 29.00 

Taula B.10: Amples de faixa 

Planta Vent X Vent Y 

Caixa ascensor 3.176 1.882 

Coberta 8.676 5.140 

Planta 2 10.442 6.187 

Planta 1 11.950 7.080 

Planta baixa 0.000 0.000 

Taula B.11: Càrregues horitzontals de vent (Tn) 
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1.7.-  Càrregues en murs 

 Càrrega per Defecte: Una situació de rebliment 

 Càrrega: Càrrega permanent 

 Amb nivell freàtic: Cota: 0.00 m 

 Amb replè: Cota: 0.00 m 

 Angle de talús: 28.00 Graus 

 Densitat aparent: 2.10 Tn/m³ 

 Densitat submergida: 1.10 Tn/m³ 

 Angle fregament intern: 28.00 Graus 

 Evacuació per drenatge: 80.00 % 

1.8.-  Llistat de càrregues especials 

Càrregues especials introduïdes (en Tm, Tm/m i Tm/m2) 

 Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 
3 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  6.53,  7.00) ( 11.49,  7.00) 

( 11.49, 12.40) ( 10.08, 12.40) 
( 10.08, 12.25) (  9.80, 12.25) 
(  6.45,  7.15) (  6.53,  7.15) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( 14.25, 12.40) ( 11.50, 12.40) 
( 11.49, 12.40) ( 11.49,  7.00) 
( 14.25,  7.00) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( 10.00, 12.55) ( 10.08, 12.55) 
( 10.08, 12.40) ( 11.49, 12.40) 
( 11.49, 14.83) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( 14.25, 12.40) ( 14.25, 15.71) 
( 14.07, 15.71) ( 14.07, 15.86) 
( 12.35, 15.86) ( 12.35, 15.71) 
( 12.07, 15.71) ( 11.49, 14.83) 
( 11.49, 12.40) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( 11.48,  1.30) ( 11.49,  7.00) 
(  6.53,  7.00) (  6.53,  6.85) 
(  6.35,  6.85) (  6.37,  0.87) 
(  6.53,  0.90) (  6.55,  0.74) 
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 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( 14.23,  1.61) ( 14.25,  7.00) 
( 11.50,  7.00) ( 11.49,  7.00) 
( 11.48,  1.30) 

4 Càrrega permanent Superficial 0.36 ( 14.35, 22.89) ( 11.94, 22.89) 
( 14.35, 19.26) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( 12.46, 22.10) ( 11.94, 22.89) 
(  8.97, 21.88) ( 14.35, 19.26) 
( 13.78, 20.12) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( 14.35, 17.87) ( 14.35, 19.26) 
( 12.17, 15.86) ( 14.25, 15.86) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  7.30,  8.86) (  4.40, 10.78) 
(  2.38, 12.11) (  1.26, 10.41) 
(  6.35,  7.00) (  7.49,  8.74) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( -0.79,  7.00) (  1.14,  5.30) 
(  1.05,  7.00) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( -0.79,  7.00) ( -0.58,  5.15) 
(  1.14,  5.30) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  1.14,  5.30) ( -0.58,  5.15) 
( -0.38,  3.36) (  2.97,  3.70) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  1.05,  7.00) (  1.14,  5.30) 
(  2.97,  3.70) (  2.85,  7.00) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  2.85,  7.00) (  2.97,  3.70) 
(  4.84,  2.07) (  4.70,  7.00) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  6.35,  7.00) (  4.70,  7.00) 
(  4.84,  2.07) (  5.23,  1.72) 
(  5.46,  1.52) (  6.37,  0.72) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  3.11,  0.35) (  6.37,  0.72) 
(  5.46,  1.52) (  5.23,  1.72) 
(  4.84,  2.07) ( -0.17,  1.47) 
(  0.00,  0.00) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  2.97,  3.70) ( -0.38,  3.36) 
( -0.17,  1.47) (  4.84,  2.07) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  4.70,  7.00) (  6.35,  7.00) 
(  1.26, 10.41) ( -0.08,  8.36) 
(  1.91,  7.00) (  2.85,  7.00) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( -0.88,  7.14) ( -0.65,  7.14) 
( -0.65,  7.00) (  1.05,  7.00) 
(  1.91,  7.00) ( -0.08,  8.36) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  4.35, 15.11) (  2.63, 12.50) 
(  2.38, 12.11) (  2.71, 11.90) 
(  4.32, 11.90) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  2.71, 11.90) (  4.30, 10.84) 
(  4.32, 11.90) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  6.72, 18.67) (  6.22, 17.96) 
(  6.22, 17.96) (  5.62, 17.04) 
( 10.73, 13.67) ( 11.80, 15.30) 
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 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( 12.17, 15.86) ( 12.87, 16.96) 
( 11.50, 17.86) (  7.84, 20.26) 
(  6.72, 18.67) ( 11.80, 15.30) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 ( 14.35, 19.26) (  8.97, 21.88) 
(  7.84, 20.26) ( 11.50, 17.86) 
( 12.87, 16.96) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  5.62, 17.04) (  4.44, 15.25) 
(  7.30, 15.22) (  7.30, 15.93) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  9.90, 12.40) ( 10.73, 13.67) 
(  7.30, 15.93) (  7.30, 11.91) 
(  9.58, 11.91) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  7.30, 11.91) (  7.29,  8.87) 
(  7.49,  8.74) (  9.58, 11.91) 

 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  4.32, 11.90) (  4.30, 10.84) 
(  7.29,  8.87) (  7.30, 11.91) 

5 Sobrecàrrega d’ús Superficial 0.36 (  4.83, 14.82) (  4.83, 12.35) 
(  6.85, 12.35) (  6.85, 14.83) 

Taula B.12:Càrregues especials considerades 

1.9.-  Estats límit 

E.L.U. de trencament. Formigó CTE 
Control de l’execució: Normal 
Categoria d’ús: A. Zones residencials 
Cota de neu: Altitud superior a 1000 m 

E.L.U. de trencament. Formigó en 
fonamentacions 

CTE 
Control de l’execució: Normal 
Categoria d’ús: A. Zones residencials 
Cota de neu: Altitud superior a 1000 m 

E.L.U. de trencament. Acer laminat CTE 
Categoria d’ús: A. Zones residencials 
Cota de neu: Altitud superior a 1000 m 

Tensions sobre el terreny Accions característiques 

Desplaçaments Accions característiques 

Taula B.13:Estats límit últims 

1.10.-  Situacions de projecte 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran 

d’acord amb els següents criteris: 
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 Amb coeficients de combinació 

≥

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

G Q Q

 

 Sense coeficients de combinació 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 

On: 
 

o Gk 
 

Acció permanent 

o Qk 
 

Acció variable 

o γG 
 

Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

o γQ,1 
 

Coeficient parcial de seguretat de l’acció variable principal 

o γQ,i 
 

Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d’acompanyament 
( i>1)

o ψp,1 
 

Coeficient de combinació de l’acció variable principal 

o ψa,i 
 

Coeficient de combinació de les accions variables d’acompanyament (i > 1)

1.10.1.-   Coeficients parcials de seguretat (γ) i de combinació (Ψ) 

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

 E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-CTE 

Situació 1: Persistent o transitòria  
Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (Ψ) 

  
Favorable Desfavorable Principal (Ψ p) Acompanyament (Ψ a)

Càrrega 
permanent (G) 1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Sisme (A)     

Taula B.14: Situació persistent o transitòria 
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Situació 2: Sísmica 
Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (Ψ) 

  
Favorable Desfavorable Principal (Ψ p) Acompanyament (Ψ a) 

Càrrega 
permanent (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.20 0.20 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 

Taula B.15: Situació sísmica 

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les 

sol·licitacions obtingudes dels resultats de l’anàlisi en cadascuna de les direccions 

ortogonals es combinaran amb el 0 % dels de l’altra. 

 E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions: EHE-CTE 

Situació 1: Persistent o transitòria  
Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (Ψ) 

  
Favorable Desfavorable Principal (Ψ p) Acompanyament (Ψ a) 

Càrrega 
permanent (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Sisme (A)     

Taula B.16: Situació persistent o transitòria en fonamentacions 
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Situació 2: Sísmica 
Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (Ψ) 

  
Favorable Desfavorable Principal (Ψ p) Acompanyament (Ψ a)

Càrrega 
permanent (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.20 0.20 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 
 

Taula B.17: Situació sísmica en fonamentacions 

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les 

sol·licitacions obtingudes dels resultats de l’anàlisi en cadascuna de les direccions 

ortogonals es combinaran amb el 0 % dels de l’altra. 

 E.L.U. de trencament. Acer laminat: CTE DB-SE A 

Situació 1: Persistent o transitòria 
Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (Ψ) 

  
Favorable Desfavorable Principal (Ψ p) Acompanyament (Ψ a)

Càrrega 
permanent (G) 0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 
Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Sisme (A)     

Taula B.18: Situació persistent o transitòria per a l’acer laminat 
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Situació 2: Sísmica 
Coeficients parcials de 

seguretat (γ) 
Coeficients de combinació (Ψ) 

  
Favorable Desfavorable Principal (Ψ p) Acompanyament (Ψ a) 

Càrrega 
permanent (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Neu (Q) 0.00 1.00 0.20 0.20 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*) 
 

Taula B.19: Situació sísmica per a l’acer laminat 

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les 

sol·licitacions obtingudes dels resultats de l’anàlisi en cadascuna de les direccions 

ortogonals es combinaran amb el 0 % dels de l’altra. 

 Tensions sobre el terreny 

 Desplaçaments 

Situació 1: Accions variables sense sisme 

Coeficients parcials de 
seguretat (γ)  

Favorable Desfavorable 
Càrrega 

permanent (G) 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 

Vent (Q) 0.00 1.00 
Neu (Q) 0.00 1.00 

Sisme (A)   

Taula B.20: Coeficients parcials de seguretat per accions variables sense sisme 
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Situació 2: Sísmica 
Coeficients parcials de 

seguretat (γ)  
Favorable Desfavorable 

Càrrega 
permanent (G) 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 

Vent (Q) 0.00 0.00 
Neu (Q) 0.00 1.00 

Sisme (A) -1.00 1.00 

Taula B.21: Coeficients parcials de seguretat per a situació sísmica 

1.10.2.-   Combinacions 

 Noms de les hipòtesis 

o G Càrrega permanent 
o Q Sobrecàrrega d’ús 
o V(+X exc.+) Vent +X exc.+ 
o V(+X exc.-) Vent +X exc.- 
o V(-X exc.+) Vent -X exc.+ 
o V(-X exc.-) Vent -X exc.- 
o V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+ 
o V(+Y exc.-) Vent +Y exc.- 
o V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+ 
o V(-Y exc.-) Vent -Y exc.- 

 

 E.L.U. de trencament. Formigó 

Comb. G Q V(+X 
exc.+) 

V(+X exc.-
) 

V(-X 
exc.+)

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

1 1.000     
2 1.500     
3 1.000 1.600    
4 1.500 1.600    
5 1.000  1.600   
6 1.500  1.600   
7 1.000 1.120 1.600   
8 1.500 1.120 1.600   
9 1.000 1.600 0.960   

10 1.500 1.600 0.960   
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11 1.000   1.600   
12 1.500   1.600   
13 1.000 1.120  1.600   
14 1.500 1.120  1.600   
15 1.000 1.600  0.960   
16 1.500 1.600  0.960   
17 1.000    1.600   
18 1.500    1.600   
19 1.000 1.120   1.600   
20 1.500 1.120   1.600   
21 1.000 1.600   0.960   
22 1.500 1.600   0.960   
23 1.000    1.600   
24 1.500    1.600   
25 1.000 1.120   1.600   
26 1.500 1.120   1.600   
27 1.000 1.600   0.960   
28 1.500 1.600   0.960   
29 1.000    1.600   
30 1.500    1.600   
31 1.000 1.120   1.600   
32 1.500 1.120   1.600   
33 1.000 1.600   0.960   
34 1.500 1.600   0.960   
35 1.000    1.600   
36 1.500    1.600   
37 1.000 1.120   1.600   
38 1.500 1.120   1.600   
39 1.000 1.600   0.960   
40 1.500 1.600   0.960   
41 1.000    1.600  
42 1.500    1.600  
43 1.000 1.120   1.600  
44 1.500 1.120   1.600  
45 1.000 1.600   0.960  
46 1.500 1.600   0.960  
47 1.000     1.600
48 1.500     1.600
49 1.000 1.120    1.600
50 1.500 1.120    1.600
51 1.000 1.600    0.960
52 1.500 1.600    0.960

Taula B.22: Combinació d’accions per a ELU de trencament del formigó 

 

 

 



Nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí                                                                           - 23 - 

 E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions 

 

Comb. G Q V(+X V(-X V(+X V(-X V(+Y V(+Y V(-Y V(-Y 
1 1.000     
2 1.600     
3 1.000 1.600    
4 1.600 1.600    
5 1.000  1.600   
6 1.600  1.600   
7 1.000 1.120 1.600   
8 1.600 1.120 1.600   
9 1.000 1.600 0.960   

10 1.600 1.600 0.960   
11 1.000   1.600  
12 1.600   1.600  
13 1.000 1.120  1.600  
14 1.600 1.120  1.600  
15 1.000 1.600  0.960  
16 1.600 1.600  0.960  
17 1.000    1.600  
18 1.600    1.600  
19 1.000 1.120   1.600  
20 1.600 1.120   1.600  
21 1.000 1.600   0.960  
22 1.600 1.600   0.960  
23 1.000    1.600  
24 1.600    1.600  
25 1.000 1.120   1.600  
26 1.600 1.120   1.600  
27 1.000 1.600   0.960  
28 1.600 1.600   0.960  
29 1.000    1.600  
30 1.600    1.600  
31 1.000 1.120   1.600  
32 1.600 1.120   1.600  
33 1.000 1.600   0.960  
34 1.600 1.600   0.960  
35 1.000    1.600  
36 1.600    1.600  
37 1.000 1.120   1.600  
38 1.600 1.120   1.600  
39 1.000 1.600   0.960  
40 1.600 1.600   0.960  
41 1.000    1.600 
42 1.600    1.600 
43 1.000 1.120   1.600 
44 1.600 1.120   1.600 
45 1.000 1.600   0.960 
46 1.600 1.600   0.960 

 



- 24 -                                                                                                      Annex B: Càlcul estructural 

47 1.000      1.600
48 1.600      1.600
49 1.000 1.120     1.600
50 1.600 1.120     1.600
51 1.000 1.600     0.960
52 1.600 1.600     0.960

Taula B.23: Combinació d’accions per a ELU de trencament del formigó en 
fonamentacions 

 E.L.U. de trencament. Acer laminat 

1. Coeficients per a situacions persistents o transitòries i sísmiques 

Comb. G Q V(+X 
exc.+)

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

1 0.80       
2 1.35       
3 0.80 1.50      
4 1.35 1.50      
5 0.80  1.500     
6 1.35  1.500     
7 0.80 1.05 1.500     
8 1.35 1.05 1.500     
9 0.80 1.50 0.900     

10 1.35 1.50 0.900     
11 0.80   1.500    
12 1.35   1.500    
13 0.80 1.05  1.500    
14 1.35 1.05  1.500    
15 0.80 1.50  0.900    
16 1.35 1.50  0.900    
17 0.80    1.500   
18 1.35    1.500   
19 0.80 1.05   1.500   
20 1.35 1.05   1.500   
21 0.80 1.50   0.900   
22 1.35 1.50   0.900   
23 0.80     1.500   
24 1.35     1.500   
25 0.80 1.05    1.500   
26 1.35 1.05    1.500   
27 0.80 1.50    0.900   
28 1.35 1.50    0.900   
29 0.80     1.500   
30 1.35     1.500   
31 0.80 1.05    1.500   
32 1.35 1.05    1.500   
33 0.80 1.50    0.900   
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34 1.35 1.50  0.900  
35 0.80   1.500  
36 1.35   1.500  
37 0.80 1.05  1.500  
38 1.35 1.05  1.500  
39 0.80 1.50  0.900  
40 1.35 1.50  0.900  
41 0.80   1.500 
42 1.35   1.500 
43 0.80 1.05  1.500 
44 1.35 1.05  1.500 
45 0.80 1.50  0.900 
46 1.35 1.50  0.900 
47 0.80    1.500
48 1.35    1.500
49 0.80 1.05   1.500
50 1.35 1.05   1.500
51 0.80 1.50   0.900
52 1.35 1.50   0.900

Taula B.24: Coeficients per situacions persistents o transitòries i sísmiques 

2. Coeficients per a situacions accidentals d’incendi 

Comb. G Q V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+)

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

1 1.00     
2 1.00 0.50    
3 1.00  0.500   
4 1.00 0.30 0.500   
5 1.00   0.500  
6 1.00 0.30  0.500  
7 1.00    0.500  
8 1.00 0.30   0.500  
9 1.00    0.500  

10 1.00 0.30   0.500  
11 1.00    0.500  
12 1.00 0.30   0.500  
13 1.00    0.500  
14 1.00 0.30   0.500  
15 1.00    0.500 
16 1.00 0.30   0.500 
17 1.00     0.500
18 1.00 0.30    0.500

Taula B.25: Coeficients per situacions accidentals d’incendi 
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 E.L.U. de trencament. Fusta 

Comb. G Q V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-)

V(-X 
exc.+)

V(-X 
exc.-)

V(+Y 
exc.+)

V(+Y 
exc.-)

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

1 0.80    
2 1.35    
3 0.80 1.50   
4 1.35 1.50   
5 0.80  1.500   
6 1.35  1.500   
7 0.80 1.05 1.500   
8 1.35 1.05 1.500   
9 0.80 1.50 0.900   

10 1.35 1.50 0.900   
11 0.80  1.500  
12 1.35  1.500  
13 0.80 1.05 1.500  
14 1.35 1.05 1.500  
15 0.80 1.50 0.900  
16 1.35 1.50 0.900  
17 0.80   1.500  
18 1.35   1.500  
19 0.80 1.05  1.500  
20 1.35 1.05  1.500  
21 0.80 1.50  0.900  
22 1.35 1.50  0.900  
23 0.80   1.500  
24 1.35   1.500  
25 0.80 1.05  1.500  
26 1.35 1.05  1.500  
27 0.80 1.50  0.900  
28 1.35 1.50  0.900  
29 0.80   1.500  
30 1.35   1.500  
31 0.80 1.05  1.500  
32 1.35 1.05  1.500  
33 0.80 1.50  0.900  
34 1.35 1.50  0.900  
35 0.80   1.500  
36 1.35   1.500  
37 0.80 1.05  1.500  
38 1.35 1.05  1.500  
39 0.80 1.50  0.900  
40 1.35 1.50  0.900  
41 0.80   1.500  
42 1.35   1.500  
43 0.80 1.05  1.500  
44 1.35 1.05  1.500  

45 0.80 1.50  0.900  
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46 1.35 1.50  0.900  
47 0.80    1.500
48 1.35    1.500
49 0.80 1.05   1.500
50 1.35 1.05   1.500
51 0.80 1.50   0.900
52 1.35 1.50   0.900

Taula B.26: Combinació d’accions per a ELU de trencament de la fusta 

 Tensions sobre el terreny 

 Desplaçaments 

Comb. G Q V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-)

V(-X 
exc.+)

V(-X 
exc.-)

V(+Y 
exc.+)

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-)

1 1.00    
2 1.00 1.00   
3 1.00  1.000   
4 1.00 1.00 1.000   
5 1.00  1.000  
6 1.00 1.00 1.000  
7 1.00   1.000  
8 1.00 1.00  1.000  
9 1.00   1.000  

10 1.00 1.00  1.000  
11 1.00   1.000  
12 1.00 1.00  1.000  
13 1.00   1.000  
14 1.00 1.00  1.000  
15 1.00   1.000 
16 1.00 1.00  1.000 
17 1.00    1.000
18 1.00 1.00   1.000

Taula B.27: Combinació d’accions per a ELU de tensions sobre el terreny i 
deformacions 
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1.11.-  Materials utilitzats 

1.11.1.-   Formigons 

Element Formigó Plantes Fck 
(kp/cm²) 

γc 
 

Sostres  HA-25 , Control Estadístic  Totes 255 1.50 

Fonamentació  HA-25 , Control Estadístic  Totes 255 1.50 

Pilars i pantalles  HA-25 , Control Estadístic  Totes 255 1.50 

Murs  HA-25 , Control Estadístic  Totes 255 1.50 

Taula B.28: Taula de formigons utilitzats 

1.11.2.-   Acers  

1.11.2.1.-    Acers en barres 

Element Posició Acer Fyk 
(kp/cm²) 

γs 

Pilars i pantalles Barres(Verticals) B 500 S , Control 5097 1.15 
 Estreps B 500 S , Control 5097 1.15 

Bigues Negatius(superior B 500 S , Control 5097 1.15 
 Positius(inferior) B 500 S , Control 5097 1.15 
 Muntatge(inferior) B 500 S , Control 5097 1.15 
 Pell(lateral) B 500 S , Control 5097 1.15 
 Estreps B 500 S , Control 5097 1.15 

Bigues de Reforç inferior B 500 S , Control 5097 1.15 
 Superior B 500 S , Control 5097 1.15 
 Inferior B 500 S , Control 5097 1.15 
 Pell B 500 S , Control 5097 1.15 
 Estreps B 500 S , Control 5097 1.15 

Sostres Punxonament B 500 S , Control 5097 1.15 
 Negatius(superior B 500 S , Control 5097 1.15 
 Positius(inferior) B 500 S , Control 5097 1.15 
 Nervis negatius B 500 S , Control 5097 1.15 
 Nervis positius B 500 S , Control 5097 1.15 

Lloses de 
fonamentació Punxonament  B 500 S , Control 

Normal  5097 1.15 

 Negatius(superior B 500 S , Control 5097 1.15 
 Positius(inferior) B 500 S , Control 5097 1.15 

Taula B.29: Taula d’acer utilitzat per a armar el formigó 
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1.11.2.2.-    Acers en perfils 

Tipus d’acer Acer Lim. elàstic
(kp/cm²)

Mòdul d’elasticitat 
(kp/cm²) 

Acers conformats S235 2.396 2.099.898 
Acers laminats S275 2.803 2.100.000 

Taula B.30: Taula d’acer utilitzat per als perfils 

 

2.- Diagrames d’esforços 

2.1.-  Diagrames d’esforços en bigues 

Els diagrames d’esforços de la totalitat de les bigues, es troben inclosos en CD.  

2.2.-  Diagrames d’esforços en lloses mixtes 

Els diagrames d’esforços de la totalitat de les lloses mixtes previstes en l’estructura, 

es troben inclosos en el CD.  

 

3.- Esforços i dimensionament de pilars i murs 

3.1.-  Pilars 

 Pl: Nombre de planta. 

 Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes. 

 H: Altura lliure del tram de pilar sense paret de trava intermitja. 

 Hpx: Longitud de vinclament del tram de pilar en direcció 'X'. 

 Hpy: Longitud de vinclament del tram de pilar en direcció 'Y'. 

 Pèssims: Esforços pèssims (majorats), corresponents a la pitjor combinació que 

produeix les majors tensions i/o deformacions. Inclou l’amplificació d’esforços deguts 

a l’efecte de segon ordre i excentricitat addicional per vinclament. 
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 Referència: Esforços pèssims (majorats), corresponents a la pitjor combinació que 

produeix les majors tensions i/o deformacions. Inclou l’amplificació d’esforços deguts 

a l'efecte de segon ordre (no inclou vinclament). 

Nota: 

Els esforços es refereixen als eixos locals del pilar. 

El sistema d’unitats utilitzat és: N ( en Tn ), i per Mx,My ( en Tn·m ). 

   Pèssims Referència Pilar Pl Dimensió Tram 
H Hpx Hpy N Mx My N Mx My 

P1 4 HEB-180  8.29/12.87 4.58 4.58 4.58 6.24 -1.49 1.73 6.24 -1.49 1.73
 3 HEB-240  5.21/7.69  2.48 2.48 2.48 15.56 -1.70 -4.88 15.56 -1.70 -4.88
 2 HEB-240  0.00/4.65  4.65 4.65 4.65 24.50 -0.51 -1.47 24.50 -0.51 -1.47

P2 4 HEB-120  8.29/12.87 4.58 4.58 4.58 9.09 -0.35 0.30 9.09 -0.35 0.30
 3 HEB-360  5.21/7.73  2.52 2.52 2.52 25.54 0.44 15.42 25.54 0.44 15.4
 2 HEB-360  0.00/4.65  4.65 4.65 4.65 45.21 -2.68 -5.96 45.21 -2.68 -5.96

P3 4 HEB-220  8.29/12.81 4.52 4.52 4.52 15.23 -6.07 2.39 15.23 -6.07 2.39
 3 HEB-400  5.21/7.64  2.43 2.43 2.43 42.26 -8.96 -13.10 42.26 -8.96 -
 2 HEB-400  0.00/4.68  4.68 4.68 4.68 63.69 -2.75 -4.30 63.69 -2.75 -4.30

P4 4 HEB-300  8.29/10.80 2.51 2.51 2.51 34.63 -19.65 3.61 34.63 -19.65 3.61
 3 HEB-300  5.21/7.69  2.48 2.48 2.48 65.03 14.06 -2.19 65.03 14.06 -2.19
 2 HEB-300  0.00/4.56  4.56 4.56 4.56 93.01 -8.14 0.67 93.01 -8.14 0.67

P5 4 HEB-200  8.29/12.78 4.49 4.49 4.49 37.84 4.17 -0.79 37.84 4.17 -0.79
 3 HEB-400  5.21/7.64  2.43 2.43 2.43 108.73 -7.43 -10.89 108.73 -7.43 -
 2 HEB-400  0.00/4.56  4.56 4.56 4.56 161.51 6.77 5.44 161.51 6.77 5.44

P6 4 HEB-180  8.29/10.82 2.53 2.53 2.53 19.96 -5.90 -0.74 19.96 -5.90 -0.74
 3 HEB-220  5.21/7.69  2.48 2.48 2.48 34.35 -1.12 4.51 34.35 -1.12 4.51
 2 HEB-220  0.00/4.68  4.68 4.68 4.68 45.30 1.45 1.44 45.30 1.45 1.44

P7 4 HEB-160  8.29/10.85 2.56 2.56 2.56 21.13 2.10 -1.33 21.13 2.10 -1.33
 3 HEB-180  5.21/7.85  2.64 2.64 2.64 31.90 4.82 0.73 31.90 4.82 0.73
 2 HEB-180  0.00/4.79  4.79 4.79 4.79 43.04 -1.76 -0.53 43.04 -1.76 -0.53

P8 4 HEB-140  8.29/12.87 4.58 4.58 4.58 20.67 -0.63 0.18 20.67 -0.63 0.18
 3 HEB-220  5.21/7.69  2.48 2.48 2.48 52.08 7.19 1.26 52.08 7.19 1.26
 2 HEB-220  0.00/4.65  4.65 4.65 4.65 62.47 0.28 -0.37 62.47 0.28 -0.37

P9 4 HEB-120  8.29/12.90 4.61 4.61 4.61 11.21 -0.53 -0.32 11.21 -0.53 -0.32
 3 HEB-140  5.21/7.89  2.68 2.68 2.68 19.49 2.45 0.49 19.49 2.45 0.49
 2 HEB-140  0.00/4.81  4.81 4.81 4.81 23.24 0.71 -0.13 23.24 0.71 -0.13

P10 4 HEB-100  8.29/13.08 4.79 4.79 4.79 1.07 -0.32 0.01 1.07 -0.32 0.01
 3 HEB-100  5.21/7.85  2.64 2.64 2.64 6.03 -0.20 -0.26 6.03 -0.20 -0.26
 2 HEB-120  0.00/4.81  4.81 4.81 4.81 10.38 0.20 0.18 10.38 0.20 0.18
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P11 4 HEB-100  8.29/13.06 4.77 4.77 4.77 0.89 -0.31 0.03 0.89 -0.31 0.03
 3 HEB-100  5.21/7.93  2.72 2.72 2.72 4.17 -0.67 -0.02 4.17 -0.67 -0.02
 2 HEB-100  0.00/4.87  4.87 4.87 4.87 7.07 0.28 -0.01 7.07 0.28 -0.01

P12 4 HEB-140  8.29/12.82 4.53 4.53 4.53 11.42 -1.43 0.38 11.42 -1.43 0.38
 3 HEB-140  5.21/7.91  2.70 2.70 2.70 16.75 1.21 -0.39 16.75 1.21 -0.39
 2 HEB-140  0.00/4.83  4.83 4.83 4.83 21.93 0.41 -0.18 21.93 0.41 -0.18

P13 4 HEB-140  8.29/12.40 4.11 4.11 4.11 12.69 -1.52 0.56 12.69 -1.52 0.56
 3 HEB-220  5.21/7.82  2.61 2.61 2.61 41.11 3.29 -3.80 41.11 3.29 -3.80
 2 HEB-220  0.00/4.68  4.68 4.68 4.68 71.78 1.37 -0.56 71.78 1.37 -0.56

P14 4 HEB-140  8.29/10.89 2.60 2.60 2.60 10.10 2.54 -0.74 10.10 2.54 -0.74
 3 HEB-140  5.21/7.87  2.66 2.66 2.66 15.63 -1.85 0.43 15.63 -1.85 0.43
 2 HEB-160  0.00/4.81  4.81 4.81 4.81 26.19 -0.92 0.41 26.19 -0.92 0.41

P15 4 HEB-120  8.29/11.01 2.72 2.72 2.72 5.36 -0.76 -0.53 5.36 -0.76 -0.53
 3 HEB-120  5.21/7.91  2.70 2.70 2.70 14.28 -0.43 0.39 14.28 -0.43 0.39
 2 HEB-140  0.00/4.85  4.85 4.85 4.85 22.94 0.44 -0.26 22.94 0.44 -0.26

P16 4 HEB-100  8.29/11.02 2.73 2.73 2.73 1.98 -0.65 -0.17 1.98 -0.65 -0.17
 3 HEB-100  5.21/7.93  2.72 2.72 2.72 5.36 -0.70 0.06 5.36 -0.70 0.06
 2 HEB-120  0.00/4.85  4.85 4.85 4.85 8.65 0.48 -0.06 8.65 0.48 -0.06

P17 3 HEB-300  5.21/7.69  2.48 2.48 2.48 23.44 -2.51 10.55 23.44 -2.51 10.5
 2 HEB-300  0.00/4.68  4.68 4.68 4.68 42.51 -1.36 -4.16 42.51 -1.36 -4.16

P18 3 HEB-100  5.21/7.79  2.58 2.58 2.58 5.12 -0.12 0.23 5.12 -0.12 0.23
 2 HEB-120  0.00/4.74  4.74 4.74 4.74 8.36 -0.02 -0.22 8.36 -0.02 -0.22

P19 3 HEB-220  5.21/7.69  2.48 2.48 2.48 44.37 -6.25 -2.56 44.37 -6.25 -2.56
 2 HEB-220  0.00/4.65  4.65 4.65 4.65 77.79 1.99 1.16 77.79 1.99 1.16

P20 3 HEB-100  5.21/7.79  2.58 2.58 2.58 16.59 -0.10 -0.03 16.59 -0.10 -0.03
 2 HEB-140  0.00/4.74  4.74 4.74 4.74 28.21 0.09 0.06 28.21 0.09 0.06

P21 3 HEB-100  5.21/7.73  2.52 2.52 2.52 19.55 -0.06 -0.05 19.55 -0.06 -0.05
 2 HEB-160  0.00/4.68  4.68 4.68 4.68 38.97 0.32 0.07 38.97 0.32 0.07

P22 3 HEB-100  5.21/7.79  2.58 2.58 2.58 13.44 -0.16 -0.13 13.44 -0.16 -0.13
 2 HEB-140  0.00/4.74  4.74 4.74 4.74 23.05 0.22 0.23 23.05 0.22 0.23

Taula B.31: Taula d’esforços i dimensionament de pilars 

3.2.-  Murs 

Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. 

Planta 1 
0.15 m 

0.15 m 

Ø10a15 cm 

Ø10a15 cm 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 
0 90.8 % 

Taula B.32: Taula d’armat i FC del mur M7 
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Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. 

Planta 1 
0.15 m 

0.15 m 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 

1 Ø10a20 cm V 

      50 cm H 
100 % 

Taula B.33: Taula d’armat i FC del mur M8 

Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. 

Planta 1 
0.15 m 

0.15 m 

Ø6a10 cm 

Ø6a10 cm 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 
0 100 % 

Taula B.34: Taula d’armat i FC del mur M9 

Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. 

Planta 1 
0.15 m 

0.15 m 

Ø6a10 cm 

Ø6a10 cm 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 
0 100 % 

Taula B.35: Taula d’armat i FC del mur M10 

 
Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. 

Planta 1 
0.1 m 

0.15 m 

Ø16a20 cm 

Ø16a20 cm 

Ø16a20 cm 

Ø16a20 cm 

1 Ø8a20 cm V 

     20 cm H 
100 % 

Planta 2 
0.1 m 

0.15 m 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 

1 Ø10a50 cm V 

      20 cm H 
97.1 % 

Planta 3 
0.1 m 

0.15 m 

Ø8a20 cm 

Ø8a20 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 
0 100 % 

Planta 4 
0.1 m 

0.15 m 

Ø8a20 cm 

Ø8a20 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 
0 100 % 

Planta 5 
0.1 m 

0.15 m 

Ø8a20 cm 

Ø8a20 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 
0 100 % 

Taula B.36: Taula d’armat i FC del mur M20 

 

 

 



Nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí                                                                           - 33 - 

Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. 

Planta 1 
0.125 m 

0.125 m 

Ø12a15 cm 

Ø12a15 cm 

Ø12a15 cm 

Ø12a15 cm 

1 Ø10a30 cm V 

      30 cm H 
97 % 

Planta 2 
0.125 m 

0.125 m 

Ø12a15 cm 

Ø12a15 cm 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 

1 Ø8a20 cm V 

     30 cm H 
95.6 % 

Planta 3 
0.125 m 

0.125 m 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 

1 Ø10a50 cm V 

      20 cm H 
94.9 % 

Planta 4 
0.125 m 

0.125 m 

Ø8a20 cm 

Ø8a20 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 
0 93.8 % 

Planta 5 
0.125 m 

0.125 m 

Ø8a20 cm 

Ø8a20 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 
0 100 % 

Taula B.37: Taula d’armat i FC del mur M21 

 

Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. 

Planta 1 
0.125 m 

0.125 m 

Ø10a10 cm 

Ø10a10 cm 

Ø16a30 cm 

Ø16a30 cm 

1 Ø10a30 cm V 

      20 cm H 
91.4 % 

Planta 2 
0.125 m 

0.125 m 

Ø16a30 cm 

Ø16a30 cm 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 

1 Ø8a20 cm V 

     30 cm H 
91.4 % 

Planta 3 
0.125 m 

0.125 m 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 

1 Ø8a20 cm V 

     20 cm H 
90.1 % 

Planta 4 
0.125 m 

0.125 m 

Ø12a30 cm 

Ø12a30 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 
0 91.3 % 

Planta 5 
0.125 m 

0.125 m 

Ø8a20 cm 

Ø8a20 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 
0 100 % 

Taula B.38: Taula d’armat i FC del mur M22 
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Annex B: Càlcul estructural 

Sector Gruixos Arm.ver Arm.hor Arm.Trans F.C. 

Planta 1 
0.05 m 

0.2 m 

Ø12a15 cm 

Ø12a15 cm 

Ø12a15 cm 

Ø12a15 cm 

1 Ø10a30 cm V 

      30 cm H 
90.3 % 

Planta 2 
0.05 m 

0.2 m 

Ø12a15 cm 

Ø12a15 cm 

Ø8a10 cm 

Ø8a10 cm 

1 Ø8a20 cm V 

     30 cm H 
91.5 % 

Planta 3 
0.05 m 

0.2 m 

Ø12a20 cm 

Ø12a20 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 
0 91.6 % 

Planta 4 
0.05 m 

0.2 m 

Ø8a20 cm 

Ø8a20 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 
0 94 % 

Planta 5 
0.05 m 

0.2 m 

Ø8a20 cm 

Ø8a20 cm 

Ø12a25 cm 

Ø12a25 cm 
0 100 % 

Taula B.39: Taula d’armat i FC del mur M23 

 Per cada planta la línia superior fa referència al costat esquerre del mur i l'inferior al 

costat dret. 

 F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d’àrea en el qual l’armat i el gruix 

de formigó són suficients. 
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4.- Amidaments 

4.1.-  Amidament de bigues 

 Tipus A.neg.
Kg 

A.pos.
Kg 

A.mun.
Kg 

A.pell
Kg 

A.est.
Kg 

Total 
Kg 

Ø8 
Kg 

Ø10
Kg 

Ø12
Kg 

Ø16
Kg 

Ø20
Kg

V.form.
m³ 

L.perf.
m 

P.perf. 
Kg 

Soterrani 
(Fosses) 
*Pòrtic 1 

 
 

Cim. 

 
 

7.0 

 
 

13.9 

 
 

7.3 
 

 
 

12.7 

 
 

40.9 

 
 

12.7

 
 

17.7

 
 

10.5
  

 
 

0.480 
  

*Pòrtic 2 
1(B5-B6) 

 
Cim. 

 
4.8 

 
13.4 

 
7.3   

12.7 
 

38.2 
 

12.7
 

15.1
 

10.4    
0.449   

*Pòrtic 3 
1(B14-B10) 

 
Cim. 

 
1.8 

 
4.6 

 
3.2   

4.8 
 

14.4 
 

4.8 
 

5.0 
 

4.6    
0.133   

*Pòrtic 4 
1(B16-B17) 

 
Cim. 

 
2.7 

 
4.6 

 
3.2   

4.8 
 

15.3 
 

4.8 
 

5.9 
 

4.6    
0.133   

*Pòrtic 5 
1(-B0) 

 
Cim. 

 
1.4 

 
4.5 

 
2.4   

3.7 
 

12.0 
 

3.7 
 

4.9 
 

3.4    
0.120   

*Pòrtic 6 
1(B14-B16) 

 
Cim.   

5.4 
 

5.4   
5.6 

 
16.4 

 
5.6   

10.8    
0.167   

*Pòrtic 7 
1(-B4) 

 
Cim.   

4.5 
 

5.1   
3.7 

 
13.3 

 
3.7 

 
1.1 

 
8.5    

0.120   

*Pòrtic 8 
1(B10-B17) 

 
Cim.   

5.4 
 

5.4   
5.6 

 
16.4 

 
5.6   

10.8    
0.167   

Total Soterrani  17.7 56.3 39.3  53.6 166.9 53.6 49.7 63.6   1.769   
Planta baixa 
*Pòrtic 1 
1(P1-P2) 

  
  

Cim. 6.7 12.7 4.6 4.4 7.3

 
 

35.7 7.3 10.4 18.0

  

0.496

  

2(P2-P3) Cim. 7.6 10.4 4.4 4.4 12.2 39.0 5.4 15.6 18.0   0.492  
3(P3-P17) Cim. 6.8 16.8 6.7 6.7 15.9 52.9 15.9 13.4 16.8 6.8  0.771  
4(P17-P18) Cim. 1.7 8.5 4.0 4.0 6.8 25.0 6.8 8.0 10.2   0.347  
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Total Pòrtic 1  22.8 48.4 19.7 19.5 42.2 152.6 35.4 47.4 63.0 6.8  2.106  
*Pòrtic 2 
1(P14-P15) 

  
Cim. 5.0 9.0 4.5 4.3 6.2

 
29.0 6.2 8.8 14.0

  
0.405

  

2(P15-P16) Cim.  7.5 3.5 3.6 5.1 19.7 5.1 7.1 7.5   0.308  
Total Pòrtic 2  5.0 16.5 8.0 7.9 11.3 48.7 11.3 15.9 21.5   0.713  
*Pòrtic 3 
1(P4-P1) 

  
Cim. 6.7 43.7 14.4 9.2 61.8

 
135.8 14.5 23.6 27.4 70.3

 
1.770

  

*Pòrtic 4 
1(P4-P6) 

  
Cim. 51.3 36.2 12.8 8.4 80.9

 
189.6 6.5 29.3 25.2 83.7 44.9 1.603

  

2(P6-) Cim.  18.8 6.7 4.6 13.5 43.6 6.5 18.3 10.0 8.8  0.818  
3(-P7) Cim.  18.8 6.6 4.3 13.1 42.8 13.1 10.9 9.5 9.3  0.750  
4(P7-P14) Cim. 2.4 13.0 6.3 6.2 9.7 37.6 9.7 12.5 15.4   0.585  
Total Pòrtic 4  53.7 86.8 32.4 23.5 117.2 313.6 35.8 71.0 60.1 101.8 44.9 3.756  
*Pòrtic 5 
1(P18-P20) 

  
Cim. 4.3 15.6 7.2 7.2 10.2

 
44.5 10.2 14.4 19.9

  
0.668

  

2(P20-P22) Cim. 3.7 14.1 6.8 7.1 10.8 42.5 10.8 13.9 17.8   0.648  
3(P22-P10) Cim. 2.8 9.2 4.4 4.7 6.8 27.9 6.8 9.1 12.0   0.415  
4(P10-P11) Cim. 5.4 5.3 2.5 2.9 4.0 20.1 4.0 5.4 10.7   0.241  
5(P11-P12) Cim.  2.1 1.8 2.1 2.8 8.8 2.8 6.0    0.167  
6(P12-P16) Cim. 2.2 10.9 5.1 4.9 7.4 30.5 7.4 10.0 13.1   0.461  
Total Pòrtic 5  18.4 57.2 27.8 28.9 42.0 174.3 42.0 58.8 73.5   2.600  
Total Planta 
baixa  106.6 252.6 102.3 89.0 274.5 825.0 139.0 216.7 245.5 178.9 44.9 10.945   

Planta 1 
*Pòrtic 1 
1(P1-P2) 

  
  

IPE-160, Perfil 

            

3.13

 
 

49.39 
2(P2-P3) IPE-160, Perfil             3.28 51.75 
3(P3-P17) IPE-240, Perfil             5.14 157.76 
4(P17-P18) IPE-80, Perfil             2.77 16.61 
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Total Pòrtic 1              14.32 275.51 
*Pòrtic 2 
1(Pòrtic 17-) 

  
IPE-180, Perfil 

            
3.41

 
63.98 

2(-) IPE-220, Perfil             3.25 85.21 
3(-) IPE-220, Perfil             5.12 134.24 
4(-Pòrtic 29) IPE-240, Perfil             2.75 84.41 
Total Pòrtic 2              14.53 367.84 
*Pòrtic 3 
1(Pòrtic 17-) 

  
IPE-200, Perfil 

            
3.68

 
82.33 

2(-) IPE-220, Perfil             3.25 85.21 
3(-) IPE-220, Perfil             5.13 134.50 
4(-Pòrtic 29) IPE-240, Perfil             2.76 84.71 
Total Pòrtic 3              14.82 386.75 
*Pòrtic 4 
1(P4-P5) 

  
IPE-450, Perfil 

            
7.14

 
553.76 

2(P5-P19) IPE-360, Perfil             5.15 293.91 
3(P19-P20) IPE-80, Perfil             2.75 16.49 
Total Pòrtic 4              15.04 864.16 
*Pòrtic 5 
1(Pòrtic 18-) 

  
IPE-300, Perfil 

            
10.34

 
436.69 

2(-Pòrtic 29) IPE-180, Perfil             2.76 51.78 
Total Pòrtic 5              13.10 488.47 
*Pòrtic 6 
1(P6-B37) 

  
IPE-120, Perfil 

            
2.10

 
21.76 

*Pòrtic 7 
1(B38-P8) 

  
IPE-360, Perfil 

            
3.23

 
184.33 

2(P8-P21) IPE-100, Perfil             1.60 12.94 
3(P21-P22) IPE-80, Perfil             2.75 16.49 
Total Pòrtic 7              7.58 213.76 
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*Pòrtic 8 
1(B41-B42) 

  
IPE-100, Perfil 

            
2.75

 
22.24 

*Pòrtic 9 
1(M21-) 

  
IPE-220, Perfil 

            
0.47

 
12.32 

2(-Pòrtic 27) IPE-200, Perfil             4.18 93.52 
Total Pòrtic 9              4.65 105.84 
*Pòrtic 10 
1(Pòrtic 18-B50)

  
IPE-80, Perfil 

            
0.47

 
2.82 

*Pòrtic 11 
1(M21-B65) 

  
IPE-270, Perfil 

            
0.48

 
17.30 

*Pòrtic 12 
1(Pòrtic 18-B59)

  
IPE-80, Perfil 

            
0.56

 
3.36 

2(B59-B40) IPE-180, Perfil             5.92 111.07 
3(B40-P9) IPE-200, Perfil             0.67 14.99 
4(P9-P10) IPE-100, Perfil             2.08 16.82 
Total Pòrtic 12              9.23 146.24 
*Pòrtic 13 
1(P7-P13) 

  
IPE-220, Perfil 

            
5.16

 
135.29 

2(P13-P11) IPE-140, Perfil             2.85 36.69 
Total Pòrtic 13              8.01 171.98 
*Pòrtic 14 
1(Pòrtic 26-) 

  
IPE-180, Perfil 

            
4.25

 
79.74 

2(-P12) IPE-180, Perfil             2.85 53.47 
Total Pòrtic 14              7.10 133.21 
*Pòrtic 15 
1(P14-) 

  
IPE-140, Perfil 

            
2.53

 
32.57 

2(-Pòrtic 29) IPE-140, Perfil             2.85 36.69 
Total Pòrtic 15              5.38 69.26 
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*Pòrtic 16 
1(P14-P15) 

  
IPE-160, Perfil 

            
3.13

 
49.39 

2(P15-P16) IPE-140, Perfil             2.41 31.03 
Total Pòrtic 16              5.54 80.42 
*Pòrtic 17 
1(P4-P1) 

  
IPE-330, Perfil 

            
7.04

 
345.95 

*Pòrtic 18 
1(P4-P6) 

  
IPE-330, Perfil 

            
6.50

 
319.42 

2(P6-) IPE-100, Perfil             2.89 23.37 
3(-) IPE-80, Perfil             1.21 7.26 
4(-Pòrtic 23) IPE-80, Perfil             0.98 5.88 
Total Pòrtic 18              11.58 355.93 
*Pòrtic 19 
1(P2-Pòrtic 4) 

  
IPE-360, Perfil 

            
6.64

 
378.94 

*Pòrtic 20 
1(Pòrtic 10-) 

  
IPN-80, Perfil 

            
0.51

 
3.03 

2(-Pòrtic 18) IPE-80, Perfil             0.24 1.44 
Total Pòrtic 20              0.75 4.47 
*Pòrtic 21 
1(B50-Pòrtic 20)

  
IPE-80, Perfil 

            
0.48

 
2.88 

*Pòrtic 22 
1(Pòrtic 12-

  
IPE-80, Perfil 

            
0.79

 
4.74 

*Pòrtic 23 
1(B52-) 

  
IPE-80, Perfil 

            
1.88

 
11.28 

2(-P7) IPE-100, Perfil             1.40 11.32 
Total Pòrtic 23              3.28 22.60 
*Pòrtic 24 
1(P3-P5) 

  
IPE-330, Perfil 

            
6.28

 
308.61 
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*Pòrtic 25 
1(Pòrtic 4-) 

  
IPE-360, Perfil 

            
2.99

 
170.64 

2(-B62) IPE-360, Perfil             2.41 137.54 
3(B62-B60) IPE-360, Perfil             3.46 197.46 
Total Pòrtic 25              8.86 505.64 
*Pòrtic 26 
1(P7-P14) 

  
IPE-200, Perfil 

            
4.79

 
107.16 

*Pòrtic 27 
1(P17-P19) 

  
IPE-330, Perfil 

            
5.70

 
280.10 

2(P19-P21) IPE-300, Perfil             5.40 228.06 
3(P21-P13) IPE-300, Perfil             5.47 231.01 
4(P13-Pòrtic 16) IPE-300, Perfil             4.87 205.67 
Total Pòrtic 27              21.44 944.84 
*Pòrtic 28 
1(B43-B44) 

  
IPE-80, Perfil 

            
0.84

 
5.04 

*Pòrtic 29 
1(P18-P20) 

  
IPE-270, Perfil 

            
5.39

 
194.21 

2(P20-P22) IPE-270, Perfil             5.40 194.57 
3(P22-P10) IPE-180, Perfil             3.46 64.91 
4(P10-P11) IPE-80, Perfil             2.01 12.05 
5(P11-P12) IPE-80, Perfil             1.39 8.34 
6(P12-P16) IPE-140, Perfil             3.63 46.73 
Total Pòrtic 29              21.28 520.81 
Total Planta 1              219.15 6875.17 
Planta 2 
*Pòrtic 1 
1(P1-P2) 

  
  

IPE-160, Perfil 

            

3.13

 
 

49.39 
2(P2-P3) IPE-160, Perfil             3.28 51.75 
3(P3-P17) IPE-240, Perfil             5.14 157.76 
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4(P17-P18) IPE-80, Perfil             2.77 16.61 
Total Pòrtic 1              14.32 275.51 
*Pòrtic 2 
1(Pòrtic 16-) 

  
IPE-270, Perfil 

            
6.70

 
241.41 

2(-) IPE-270, Perfil             5.12 184.48 
3(-Pòrtic 29) IPE-270, Perfil             2.75 99.09 
Total Pòrtic 2              14.57 524.98 
*Pòrtic 3 
1(Pòrtic 16-) 

  
IPE-300, Perfil 

            
6.94

 
293.10 

2(-) IPE-300, Perfil             5.13 216.66 
3(-Pòrtic 29) IPE-270, Perfil             2.76 99.45 
Total Pòrtic 3              14.83 609.21 
*Pòrtic 4 
1(P4-P5) 

  
IPE-400, Perfil 

            
7.14

 
473.61 

2(P5-P19) IPE-300, Perfil             5.15 217.50 
3(P19-P20) IPE-80, Perfil             2.75 16.49 
Total Pòrtic 4              15.04 707.60 
*Pòrtic 5 
1(Pòrtic 17-) 

  
IPE-360, Perfil 

            
7.16

 
408.62 

2(-) IPE-270, Perfil             3.14 113.14 
3(-Pòrtic 29) IPE-200, Perfil             2.76 61.75 
Total Pòrtic 5              13.06 583.51 
*Pòrtic 6 
1(P6-M23) 

  
IPE-140, Perfil 

            
2.07

 
26.65 

*Pòrtic 7 
1(B38-P8) 

  
IPE-140, Perfil 

            
3.12

 
40.17 

2(P8-P21) IPE-80, Perfil             1.60 9.60 
3(P21-P22) IPE-80, Perfil             2.75 16.49 
Total Pòrtic 7              7.47 66.26 
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*Pòrtic 8 
1(M21-Pòrtic 23)

  
IPE-80, Perfil 

            
0.48

 
2.88 

*Pòrtic 9 
1(Pòrtic 17-B50)

  
IPE-100, Perfil 

            
0.52

 
4.20 

*Pòrtic 10 
1(M21-B66) 

  
IPE-270, Perfil 

            
0.49

 
17.66 

*Pòrtic 11 
1(Pòrtic 17-B61)

  
IPE-80, Perfil 

            
0.55

 
3.30 

2(B61-B60) IPE-120, Perfil             1.33 13.78 
3(B60-B40) IPE-160, Perfil             4.61 72.74 
4(B40-P9) IPE-200, Perfil             0.67 14.99 
5(P9-P10) IPE-100, Perfil             2.08 16.82 
Total Pòrtic 11              9.24 121.63 
*Pòrtic 12 
1(P7-P13) 

  
IPE-240, Perfil 

            
5.16

 
158.38 

2(P13-P11) IPE-160, Perfil             2.85 44.97 
Total Pòrtic 12              8.01 203.35 
*Pòrtic 13 
1(Pòrtic 24-) 

  
IPE-180, Perfil 

            
4.25

 
79.74 

2(-P12) IPE-180, Perfil             2.85 53.47 
Total Pòrtic 13              7.10 133.21 
*Pòrtic 14 
1(P14-) 

  
IPE-160, Perfil 

            
2.53

 
39.92 

2(-Pòrtic 29) IPE-140, Perfil             2.85 36.69 
Total Pòrtic 14              5.38 76.61 
*Pòrtic 15 
1(P14-P15) 

  
IPE-160, Perfil 

            
3.14

 
49.54 

2(P15-P16) IPE-140, Perfil             2.40 30.90 
Total Pòrtic 15              5.54 80.44 
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*Pòrtic 16 
1(P4-P1) 

  
IPE-360, Perfil 

            
7.04

 
401.77 

*Pòrtic 17 
1(P4-P6) 

  
IPE-360, Perfil 

            
6.50

 
370.95 

2(P6-) IPE-100, Perfil             2.84 22.96 
3(-) IPE-80, Perfil             0.82 4.92 
4(-) IPE-80, Perfil             0.44 2.64 
5(-) IPE-80, Perfil             1.01 6.06 
6(-P7) IPE-100, Perfil             1.40 11.32 
Total Pòrtic 17              13.01 418.85 
*Pòrtic 18 
1(P2-) 

  
IPE-360, Perfil 

            
2.59

 
147.81 

2(-) IPE-240, Perfil             2.19 67.22 
3(-Pòrtic 4) IPE-240, Perfil             1.87 57.40 
Total Pòrtic 18              6.65 272.43 
*Pòrtic 19 
1(Pòrtic 9-Pòrtic 

  
IPE-80, Perfil 

            
0.66

 
3.96 

*Pòrtic 20 
1(B50-Pòrtic 17)

  
IPE-100, Perfil 

            
0.74

 
5.98 

*Pòrtic 21 
1(Pòrtic 11-

  
IPE-80, Perfil 

            
0.82

 
4.92 

*Pòrtic 22 
1(B61-Pòrtic 17)

  
IPE-80, Perfil 

            
0.86

 
5.16 

*Pòrtic 23 
1(B63-B62) 

  
IPE-270, Perfil 

            
3.46

 
124.67 

*Pòrtic 24 
1(P7-P14) 

  
IPE-200, Perfil 

            
4.79

 
107.16 

*Pòrtic 25 
1(P3-P5) 

  
IPE-450, Perfil 

            
6.24

 
483.96 
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2(P5-P8) IPE-400, Perfil             6.48 429.83 
3(P8-B67) IPE-180, Perfil             2.91 54.60 
4(B67-P9) IPE-120, Perfil             1.23 12.75 
Total Pòrtic 25              16.86 981.14 
*Pòrtic 26 
1(B60-B46) 

  
IPE-80, Perfil 

            
2.01

 
12.05 

*Pòrtic 27 
1(P8-Pòrtic 11) 

  
IPE-300, Perfil 

            
3.46

 
146.13 

*Pòrtic 28 
1(P17-P19) 

  
IPE-400, Perfil 

            
5.70

 
378.10 

2(P19-P21) IPE-360, Perfil             5.40 308.18 
3(P21-P13) IPE-220, Perfil             5.47 143.42 
4(P13-Pòrtic 15) IPE-270, Perfil             4.87 175.47 
Total Pòrtic 28              21.44 1005.17 
*Pòrtic 29 
1(P18-P20) 

  
IPE-300, Perfil 

            
5.39

 
227.64 

2(P20-P22) IPE-300, Perfil             5.40 228.06 
3(P22-P10) IPE-220, Perfil             3.46 90.72 
4(P10-P11) IPE-80, Perfil             2.01 12.05 
5(P11-P12) IPE-80, Perfil             1.39 8.34 
6(P12-P16) IPE-160, Perfil             3.63 57.28 
Total Pòrtic 29              21.28 624.09 
Total Planta 2              221.20 7547.18 
Coberta 
*Pòrtic 1 
1(P1-P2) 

  
  

IPE-270, Perfil 

            

3.13

 
 

112.78 
2(P2-P3) IPE-220, Perfil             3.28 86.00 
Total Pòrtic 1              6.41 198.78 



Nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí                                                                                                                                                                 - 45 - 

*Pòrtic 2 
1(B6-B7) 

  
IPE-160, Perfil 

            
3.40

 
53.65 

*Pòrtic 3 
1(B9-B10) 

  
IPE-220, Perfil 

            
5.03

 
131.88 

*Pòrtic 4 
1(P4-B158) 

  
IPE-400, Perfil 

            
2.58

 
171.14 

2(B158-B7) IPE-450, Perfil             2.53 196.22 
3(B7-B10) IPE-450, Perfil             2.54 197.00 
4(B10-P3) IPE-330, Perfil             2.08 102.21 
Total Pòrtic 4              9.73 666.57 
*Pòrtic 5 
1(B159-B158) 

  
IPE-100, Perfil 

            
1.74

 
14.07 

*Pòrtic 6 
1(P4-B34) 

  
IPE-240, Perfil 

            
1.90

 
58.32 

2(B34-B276) IPE-270, Perfil             0.91 32.79 
3(B276-B8) IPE-270, Perfil             0.97 34.95 
4(B8-B139) IPE-270, Perfil             1.92 69.18 
Total Pòrtic 6              5.70 195.24 
*Pòrtic 7 
1(B139-P5) 

  
IPE-300, Perfil 

            
1.72

 
72.64 

*Pòrtic 8 
1(B309-B276) 

  
IPE-120, Perfil 

            
2.59

 
26.84 

*Pòrtic 9 
1(B310-P5) 

  
IPE-330, Perfil 

            
6.44

 
316.47 

*Pòrtic 10 
1(B312-B15) 

  
IPE-360, Perfil 

            
6.44

 
367.53 

*Pòrtic 11 
1(B313-B295) 

  
IPE-240, Perfil 

            
1.66

 
50.95 

2(B295-B262) IPE-330, Perfil             5.46 268.31 
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Total Pòrtic 11              7.12 319.26 
*Pòrtic 12 
1(B260-B256) 

  
Cim. 

 
3.7 3.7

 
5.8

 
13.2 5.8 7.4

   
0.072

  

*Pòrtic 13 
1(B259-B257) 

  
Cim. 

 
3.7 3.7

 
5.8

 
13.2 5.8 7.4

   
0.072

  

*Pòrtic 14 
1(B284-B301) 

  
IPE-120, Perfil 

            
2.97

 
30.78 

*Pòrtic 15 
1(B162-B161) 

  
IPE-360, Perfil 

            
6.44

 
367.53 

*Pòrtic 16 
1(P9-P10) 

  
IPE-80, Perfil 

            
2.08

 
12.47 

*Pòrtic 17 
1(B297-B266) 

  
IPE-330, Perfil 

            
6.41

 
314.99 

*Pòrtic 18 
1(B298-P13) 

  
IPE-240, Perfil 

            
4.60

 
141.19 

2(P13-B280) IPE-220, Perfil             1.73 45.36 
Total Pòrtic 18              6.33 186.55 
*Pòrtic 19 
1(P14-P12) 

  
IPE-330, Perfil 

            
6.28

 
308.61 

*Pòrtic 20 
1(P14-P15) 

  
IPE-120, Perfil 

            
3.13

 
32.43 

*Pòrtic 21 
1(P15-P16) 

  
IPE-100, Perfil 

            
2.41

 
19.49 

*Pòrtic 22 
1(P4-B6) 

  
IPE-240, Perfil 

            
4.80

 
147.33 

2(B6-P1) IPE-220, Perfil             2.53 66.33 
Total Pòrtic 22              7.33 213.66 
*Pòrtic 23 
1(B6-B9) 

  
IPE-240, Perfil 

            
1.98

 
60.77 
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*Pòrtic 24 
1(B158-B34) 

  
IPE-100, Perfil 

            
1.70

 
13.75 

*Pòrtic 25 
1(P4-B309) 

  
IPE-300, Perfil 

            
1.49

 
62.93 

2(B309-B310) IPE-240, Perfil             2.37 72.74 
3(B310-P6) IPE-330, Perfil             2.60 127.77 
4(P6-B292) IPE-300, Perfil             3.10 130.92 
Total Pòrtic 25              9.56 394.36 
*Pòrtic 26 
1(B7-B8) 

  
IPE-160, Perfil 

            
3.33

 
52.54 

*Pòrtic 27 
1(B293-B292) 

  
IPE-120, Perfil 

            
4.29

 
44.45 

*Pòrtic 28 
1(B292-B284) 

  
IPE-100, Perfil 

            
0.20

 
1.62 

*Pòrtic 29 
1(B260-B259) 

 
Cim. 

  
4.2 

 
4.2 

  
6.6 

 
15.0 

 
6.6 

 
8.4 

    
0.084 

  

*Pòrtic 30 
1(B10-B139) 

  
IPE-220, Perfil 

            
4.92

 
129.00 

*Pòrtic 31 
1(B284-B162) 

  
IPE-80, Perfil 

            
2.08

 
12.47 

2(B162-P7) IPE-300, Perfil             1.16 48.99 
Total Pòrtic 31              3.24 61.46 
*Pòrtic 32 
1(P3-P5) 

  
IPE-330, Perfil 

            
6.28

 
308.61 

*Pòrtic 33 
1(B256-B257) 

  
Cim. 

  
4.2 

 
4.2 

  
6.6 

 
15.0 

 
6.6 

 
8.4 

    
0.084 

  

*Pòrtic 34 
1(B304-B300) 

  
IPE-100, Perfil 

            
3.09

 
24.98 

2(B300-B299) IPE-140, Perfil             4.08 52.53 
Total Pòrtic 34              7.17 77.51 

 



- 48 -                                                                                                                                                                                       Annex B: Càlcul estructural 

 

*Pòrtic 35 
1(P7-B297) 

  
IPE-300, Perfil 

            
0.89

 
37.59 

2(B297-B298) IPE-180, Perfil             1.93 36.21 
3(B298-P14) IPE-180, Perfil             1.95 36.58 
Total Pòrtic 35              4.77 110.38 
*Pòrtic 36 
1(P5-B15) 

  
IPE-360, Perfil 

            
2.12

 
120.99 

2(B15-B262) IPE-120, Perfil             3.70 38.34 
3(B262-P8) IPE-270, Perfil             0.64 23.06 
4(P8-P9) IPE-240, Perfil             4.14 127.07 
Total Pòrtic 36              10.60 309.46 
*Pòrtic 37 
1(P15-P12) 

  
IPE-160, Perfil 

            
4.78

 
75.42 

*Pòrtic 38 
1(P9-B280) 

  
IPE-80, Perfil 

simple 

            
1.33

 
7.98 

2(B280-P12) IPE-80, Perfil             2.71 16.25 
Total Pòrtic 38              4.04 24.23 
*Pòrtic 39 
1(P10-P11) 

  
IPE-80, Perfil 

            
2.01

 
12.05 

2(P11-P12) IPE-100, Perfil             1.39 11.24 
Total Pòrtic 39              3.40 23.29 
*Pòrtic 40 
1(P12-P16) 

  
IPE-80, Perfil 

            
4.12

 
24.71 

Total Coberta   15.8 15.8  24.8 56.4 24.8 31.6    0.312 174.08 5561.00 
Total Obra  124.3 324.7 157.4 89.0 352.9 1048. 217.4 298.0 309.1 178.9 44.9 13.026 614.43 19983.35 

Taula B.40: Taula d’amidament de bigues 

On: A.neg.: Armat de negatius, A.pos.: Armat de positius, A.mun.: Armat muntatge, A.pell: Armat pell, A.est.: Armat estreps. 
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4.1.1.-   Resum d’amidament 

 Resum d’amidament (+10%) 
 

 Tipus Acer Ø8 
Kg 

Ø10
Kg 

Ø12
Kg 

Ø16 
Kg 

Ø20 
Kg 

Total 
Kg 

Soterrani  B 500 S , Control Normal 59.0 54.7 70.0   183.6
Planta baixa  B 500 S , Control Normal 152.9 238.4 270.1 196.8 49.4 907.5
Coberta  B 500 S , Control Normal 27.3 34.8    62.0
Total Obra  239.1 327.8 340.0 196.8 49.4 1153.1

Taula B.41: Taula resum d’amidament d’acer per armar 

 Resum d’amidament (Perfils) 
 

 L.perf.
m 

P.perf. 
Kg 

Acer laminat i armat ( S275 ) 
IPN 
 IPN-80, Perfil simple 0.51

 
 

3.03 
IPE 
 IPE-80, Perfil simple 54.37

 
326.08 

 IPE-100, Perfil simple 28.83 233.12 
 IPE-120, Perfil simple 21.34 221.13 
 IPE-140, Perfil simple 28.79 370.65 
 IPE-160, Perfil simple 44.22 697.73 
 IPE-180, Perfil simple 36.54 685.55 
 IPE-200, Perfil simple 21.54 481.90 
 IPE-220, Perfil simple 48.80 1279.48 
 IPE-240, Perfil simple 46.46 1426.01 
 IPE-270, Perfil simple 48.13 1734.21 
 IPE-300, Perfil simple 65.91 2783.59 
 IPE-330, Perfil simple 61.07 3001.05 
 IPE-360, Perfil simple 67.57 3856.20 
 IPE-400, Perfil simple 21.90 1452.68 
 IPE-450, Perfil simple 18.45 1430.94 
Total IPE 613.92 19980.32 
Total Acer laminat i armat ( S275 ) 614.43 19983.35 
Total Obra 614.43 19983.35 

Taula B.42: Taula resum d’amidament d’acer en perfils 
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4.2.-  Amidament de lloses mixtes 

La superfície indicada es orientativa, ja que aquesta està mesurada a eixos de 

bigues. Per tal d’obtenir els valors reals, cal tenir en compte les longituds considerant els 

encavallaments. El valor indicat en la columna referent als sotaponts, s’indica la distància 

màxima entre lloses. 

El sistema d’unitats emprat és el següent: 

o Llum lliure, ample i distància màxima entre sotaponts: m. 

o Superfície: m². 

4.2.1.-   Lloses en Planta 1 

MF-75, 1.25mm, 20.0 cm 
Pany Forma Llum lliure Ample Superfície Sotaponts 

  mín. màx. mín. màx.   
LM13 Rect. 0.53 2.63 0.00 2.55 7.23 NO 
LM21 Rect. 0.00 2.62 0.00 2.28 6.64 NO 
LM22 Irreg. 0.00 2.83 0.00 6.02 21.37 NO 
LM23 Rect. 0.00 2.83 0.00 4.01 12.53 NO 
LM24 Rect. 0.00 2.62 0.00 2.89 8.30 NO 
LM25 Rect. 0.04 2.61 0.00 1.96 5.65 NO 
LM32 Rect. 2.61 2.61 0.00 2.21 6.44 NO 
LM36 Irreg. 0.00 2.60 0.00 1.23 3.25 NO 

Taula B.43: Amidament de llosa mixta de 1,25mm de gruix de xapa en planta 1 

MF-75, 0.80mm, 20.0 cm
Pany Forma Llum lliure Ample Superfície Sotaponts 

  mín. màx. mín. màx.
LM1 Rect. 0.00 0.92 0.02 2.73 2.86 NO 
LM2 Irreg. 0.00 0.76 0.00 2.22 1.12 NO 
LM5 Irreg. 0.00 1.29 0.04 4.95 6.58 NO 
LM6 Rect. 0.00 1.29 0.03 2.72 3.99 NO 
LM7 Irreg. 0.00 1.87 0.03 5.82 11.47 NO 
LM8 Irreg. 0.00 1.91 0.02 2.71 5.65 NO 
LM9 Irreg. 0.00 0.14 0.00 0.10 0.10 NO 

LM10 Irreg. 0.32 0.89 0.00 0.75 0.78 NO 
LM11 Irreg. 0.03 0.90 0.26 1.64 1.80 NO 
LM12 Rect. 0.00 1.50 4.02 4.02 6.69 NO 
LM14 Irreg. 0.00 0.14 0.00 0.09 0.08 NO 
LM16 Rect. 0.26 0.26 1.72 1.72 0.90 NO 
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LM17 Irreg. 0.00 1.78 1.41 4.02 7.79 NO 
LM18 Rect. 0.05 0.79 0.02 1.60 1.41 NO 
LM19 Irreg. 0.00 2.25 0.00 5.92 12.84 NO 
LM26 Irreg. 0.00 1.90 3.52 3.67 7.77 NO 
LM27 Rect. 0.00 1.89 0.07 3.08 6.66 NO 
LM28 Rect. 0.00 1.88 0.02 4.97 10.52 NO 
LM29 Irreg. 0.00 2.24 3.25 3.50 8.27 NO 
LM30 Rect. 0.00 2.22 3.08 3.09 7.59 NO 
LM31 Rect. 0.00 2.22 4.96 4.97 11.96 NO 
LM34 Irreg. 0.00 2.16 0.00 3.09 6.87 NO 
LM35 Irreg. 0.00 1.77 0.00 4.96 8.32 NO 

Taula B.44: Amidament de llosa mixta de 0,80mm de gruix de xapa en planta 1 

MF-75, 0.95mm, 20.0 cm 
Pany Forma Llum lliure Ample Superfície Sotaponts 

  mín. màx. mín. màx.   

LM3 Irreg. 0.00 2.53 2.38 4.08 8.87 NO 
LM4 Rect. 0.00 2.53 0.03 2.73 7.46 NO 

LM15 Irreg. 0.00 2.40 0.00 1.84 3.13 NO 
LM20 Rect. 0.00 2.30 0.00 4.01 10.06 NO 
LM33 Irreg. 0.00 2.53 0.00 3.24 8.06 NO 

Taula B.45: Amidament de llosa mixta de 0,95mm de gruix de xapa en planta 1 

 Resum de superfícies de planta 1: 
 

o   MF-75, 1.25mm, 20.0 cm: 71.41 m² 

o   MF-75, 0.80mm, 20.0 cm: 132.02 m² 

o   MF-75, 0.95mm, 20.0 cm: 37.58 m² 

4.2.2.-   Lloses en Planta 2 

MF-75, 1.25mm, 20.0 cm 
Pany Forma Llum lliure Ample Superfície Sotaponts 

  mín. màx. mín. màx.   
LM14 Irreg. 0.00 2.65 0.00 3.41 9.19 NO 
LM21 Irreg. 0.07 2.90 0.00 2.26 5.59 NO 
LM22 Rect. 2.60 2.60 0.00 2.28 6.50 NO 
LM23 Irreg. 0.00 2.88 0.19 6.94 21.87 NO 
LM24 Irreg. 0.00 2.91 0.01 4.85 12.68 NO 
LM25 Rect. 0.04 2.60 0.00 2.98 8.44 NO 
LM26 Rect. 0.03 2.59 0.00 1.78 5.20 NO 
LM33 Rect. 2.59 2.59 0.00 2.05 6.04 NO 
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LM34 Irreg. 0.00 2.82 0.00 3.27 9.14 NO 
LM37 Irreg. 0.00 2.59 0.00 1.53 4.11 NO 

Taula B.46: Amidament de llosa mixta de 1,25mm de gruix de xapa en planta 2 

MF-75, 0.80mm, 20.0 cm
Pany Forma Llum lliure Ample Superfície Sotaponts 

  mín. màx. mín. màx.
LM1 Rect. 0.00 0.93 0.01 2.74 2.86 NO 
LM2 Irreg. 0.00 0.76 0.00 2.22 1.11 NO 
LM5 Irreg. 0.00 1.29 0.04 4.95 6.58 NO 
LM6 Rect. 0.00 1.28 0.03 2.72 3.99 NO 
LM7 Irreg. 0.79 1.92 0.45 1.28 2.23 NO 
LM8 Rect. 0.00 1.91 0.05 4.52 9.25 NO 
LM9 Irreg. 0.00 1.92 0.02 2.71 5.65 NO 

LM10 Irreg. 0.00 0.06 0.00 0.85 0.08 NO 
LM11 Irreg. 0.03 0.90 0.29 2.46 2.59 NO 
LM13 Irreg. 0.00 1.47 0.00 3.22 3.61 NO 
LM15 Irreg. 0.00 0.54 0.00 0.83 0.36 NO 
LM16 Irreg. 0.00 0.05 0.00 0.66 0.06 NO 
LM18 Irreg. 0.00 1.43 0.00 2.24 1.97 NO 
LM19 Rect. 1.80 1.80 0.29 0.29 0.91 NO 
LM20 Irreg. 0.00 2.23 2.70 6.94 16.72 NO 
LM27 Irreg. 0.00 1.71 3.56 3.70 7.16 NO 
LM28 Rect. 0.00 1.71 0.11 3.09 6.12 NO 
LM29 Rect. 0.00 1.69 0.01 4.94 9.67 NO 
LM30 Irreg. 0.00 2.04 3.31 3.54 7.82 NO 
LM31 Rect. 0.00 2.04 3.09 3.10 7.12 NO 
LM32 Rect. 0.00 2.04 4.93 4.94 11.22 NO 
LM36 Irreg. 0.00 2.07 0.00 4.93 9.92 NO 

Taula B.47: Amidament de llosa mixta de 0,80mm de gruix de xapa en planta 2 

MF-75, 0.95mm, 20.0 cm 
Pany Forma Llum lliure Ample Superfície Sotaponts 

  mín. màx. mín. màx.   
LM3 Irreg. 0.00 2.53 2.41 4.09 8.87 NO 
LM4 Rect. 0.00 2.53 0.03 2.74 7.46 NO 

LM12 Rect. 2.39 2.42 0.07 3.38 8.89 NO 
LM17 Irreg. 0.00 2.35 0.00 1.84 3.11 NO 
LM35 Irreg. 0.00 2.46 0.00 3.08 7.88 NO 

Taula B.48: Amidament de llosa mixta de 0,95mm de gruix de xapa en planta 2 
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 Resum de superfícies en planta 2: 
 

o   MF-75, 1.25mm, 20.0 cm: 88.76 m² 

o   MF-75, 0.80mm, 20.0 cm: 117.00 m² 

o   MF-75, 0.95mm, 20.0 cm: 36.21 m² 

4.2.3.-   Lloses en planta coberta 

MF-75, 0.80mm, 20.0 cm 
Pany Forma Llum lliure Ample Superfície Sotaponts 

  mín. màx. mín. màx.   
LM4 Irreg. 0.00 1.83 0.00 6.31 11.88 NO 
LM6 Irreg. 0.00 1.79 0.00 6.30 12.01 NO 
LM7 Irreg. 0.00 2.00 0.00 2.46 3.18 NO 

LM10 Irreg. 0.00 1.93 0.00 6.27 12.82 NO 
LM11 Irreg. 0.00 0.73 0.00 1.66 0.87 NO 
LM15 Irreg. 0.00 1.36 0.00 2.28 1.98 NO 
LM16 Irreg. 0.00 1.68 0.00 1.41 1.61 NO 
LM17 Irreg. 0.00 1.79 0.00 2.96 4.44 NO 
LM18 Irreg. 0.00 1.82 0.00 4.57 7.56 NO 
LM19 Irreg. 0.00 1.55 0.00 5.98 8.92 NO 
LM20 Irreg. 0.00 1.70 0.00 1.49 1.66 NO 
LM21 Irreg. 0.00 1.80 0.00 3.11 4.56 NO 
LM22 Irreg. 0.00 1.88 0.00 4.80 7.88 NO 
LM23 Irreg. 0.00 1.45 0.00 4.96 8.59 NO 

Taula B.49: Amidament de llosa mixta de 0,80mm de gruix de xapa en coberta 

MF-75, 1.25mm, 20.0 cm 
Pany Forma Llum lliure Ample Superfície Sotaponts 

  mín. màx. mín. màx.   
LM1 Irreg. 0.00 3.22 0.00 2.94 6.62 NO 
LM2 Irreg. 0.00 3.93 0.00 2.29 4.39 2.95 
LM3 Irreg. 0.00 2.60 0.00 6.17 14.09 NO 
LM5 Irreg. 0.00 3.88 0.00 1.68 3.63 2.95 
LM8 Irreg. 0.00 3.19 0.00 4.15 8.91 2.95 
LM9 Irreg. 0.00 2.90 0.00 1.68 3.29 NO 

LM13 Irreg. 0.00 3.60 0.00 1.90 3.93 2.95 

Taula B.50: Amidament de llosa mixta de 1,25mm de gruix de xapa en coberta 
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MF-75, 0.95mm, 20.0 cm 
Pany Forma Llum lliure Ample Superfície Sotaponts 

  mín. màx. mín. màx.   
LM12 Irreg. 0.00 2.37 0.00 3.69 6.13 NO 
LM14 Irreg. 0.00 2.33 0.00 6.09 10.39 NO 

Taula B.51: Amidament de llosa mixta de 0,95mm de gruix de xapa en coberta 

 Resum de superfícies en planta coberta: 
 

o   MF-75, 0.80mm, 20.0 cm: 87.96 m² 

o   MF-75, 1.25mm, 20.0 cm: 44.86 m² 

o   MF-75, 0.95mm, 20.0 cm: 16.52 m² 

 
 

4.2.4.-   Llosa en la coberta de la caixa d’ascensor 

 

MF-75, 0.80mm, 20.0 cm 
Pany Llum lliure Ample Superfície Sotaponts
LM1 1.78 2.23 5.07 NO

Taula B.52: Amidament de llosa mixta de 0,80mm de gruix de xapa en la coberta de la 
caixa de l’ascensor 

 

4.2.5.-   Resum total de superfícies de llosa mixta: 

o   MF-75, 1.25mm, 20.0 cm: 253.20 m² 

o   MF-75, 0.80mm, 20.0 cm: 293.90 m² 

o   MF-75, 0.95mm, 20.0 cm: 90.31 m² 
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4.3.-  Amidament d’armats en lloses mixtes 

4.3.1.-   Planta 1 

Armadura de negatius:  B 500 S , Control Normal. 

Diàmetre
Totals grup 

Ø6 
Total m.l.  598.44 598.44

Tot. kg+10%  146.11 146.11

Taula B.53: Amidament d’armat de llosa mixta en planta 1 

4.3.2.-   Planta 2 

Armadura de negatius:  B 500 S , Control Normal.  

Diàmetre
Totals grup 

Ø6 
Total m.l.  595.18 595.18

Tot. kg+10%  145.31 145.31

Taula B.54: Amidament d’armat de llosa mixta en planta 2 

4.3.3.-   Planta coberta 

Armadura de negatius:  B 500 S , Control Normal.  

Diàmetre
Totals grup 

Ø6 
Total m.l.  435.40 435.40

Tot. kg+10%  106.30 106.30

Taula B.55: Amidament d’armat de llosa mixta en planta coberta 

4.3.4.-   Planta coberta caixa ascensor 

Armadura de negatius:  B 500 S , Control Normal  

DiàmetreTotals obra 
Ø6

Total m.l. 1629.02 1629.02
Tot. kg+10%  397.72 397.72

Taula B.56: Amidament d’armat de llosa mixta en planta coberta caixa ascensor 
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4.4.-  Amidaments de pilars 

4.4.1.-   Pilars de planta baixa a planta 1 

 Acer en perfils laminats:  S275  

 Referència Tipus Longitud Pes 
Acers laminats     

   P1              HEB-240 5.21 434.00

   P2              HEB-360 5.21 739.00

   P3              HEB-400 5.21 809.00

   P4              HEB-300 5.21 610.00

   P5              HEB-400 5.21 809.00

   P6   P13        

  (x2) 

HEB-220 5.21 

10.42

372.00

744.00
   P7              HEB-180 5.21 267.00

   P8   P19        

  (x2) 

HEB-220 5.21 

10.42

372.00

744.00
   P9              HEB-140 5.21 176.00

  P10              HEB-120 5.21 139.00

  P11              HEB-100 5.21 106.00

  P12              HEB-140 5.21 176.00

  P14              HEB-160 5.21 222.00

  P15              HEB-140 5.21 176.00

  P16              HEB-120 5.21 139.00

  P17              HEB-300 5.21 610.00

  P18              HEB-120 5.21 139.00

  P20   P22        

  (x2) 

HEB-140 5.21 

10.42

176.00

352.00
  P21              HEB-160 5.21 222.00

 Total  7613.0

Total planta      7613.0

Taula B.57: Amidament de pilars de planta baixa a planta 1 
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4.4.2.-   Pilars de planta 1 a 2 

 Acer em perfils laminats:  S275  

 

Referència Tipus Longitud Pes 
Acers laminats     
   P1              HEB-240 3.08 256.00 
   P2              HEB-360 3.08 437.00 
   P3              HEB-400 3.08 478.00 
   P4              HEB-300 3.08 360.00 
   P5              HEB-400 3.08 478.00 
   P6    P8        

  (x2) 

HEB-220 3.08 

6.16

220.00 

440.00 
   P7              HEB-180 3.08 158.00 
   P9              HEB-140 3.08 104.00 
  P10              HEB-100 3.08 63.00 
  P11              HEB-100 3.08 63.00 
  P12              HEB-140 3.08 104.00 
  P13              HEB-220 3.08 220.00 
  P14              HEB-140 3.08 104.00 
  P15              HEB-120 3.08 82.00 
  P16              HEB-100 3.08 63.00 
  P17              HEB-300 3.08 360.00 
  P18              HEB-100 3.08 63.00 
  P19              HEB-220 3.08 220.00 
  P20   P22       

  (x2) 

HEB-100 3.08 

6.16

63.00 

126.00 
  P21              HEB-100 3.08 63.00 

 Total  4242.0
Total planta      4242.0

Taula B.58: Amidament de pilars de planta 1 a planta 2 
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4.4.3.-   Pilars de planta 2 a coberta 

 Acer en perfils laminats:  S275  

 

 Referència Tipus Longitud Pes 

Acers laminats     

   P1              HEB-180 4.85 249.00

   P2              HEB-120 4.85 129.00

   P3              HEB-220 4.85 346.00

   P4              HEB-300 2.89 338.00

   P5              HEB-200 4.85 297.00

   P6              HEB-180 2.90 149.00

   P7              HEB-160 2.90 124.00

   P8              HEB-140 4.85 164.00

   P9              HEB-120 4.87 130.00

  P10              HEB-100 4.87 99.00 

  P11              HEB-100 4.87 99.00 

  P12              HEB-140 4.87 164.00

  P13              HEB-140 4.29 145.00

  P14              HEB-140 2.91 98.00 

  P15              HEB-120 2.89 77.00 

  P16              HEB-100 2.91 59.00 

 Total  2667.0

Total planta      2667.0

Taula B.59: Amidament de pilars de planta 2 a coberta 
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4.4.4.-   Resum  

Tipus d'acer Tipus perfil Longitud
(m)

Pes 
(Kg)

Acers laminats HEB-240 8.29 690 
 HEB-360 8.29 1176 

 HEB-400 16.58 2574 

 HEB-300 19.47 2278 

 HEB-220 38.01 2714 

 HEB-180 16.04 823 

 HEB-140 52.21 1763 

 HEB-120 31.32 835 

 HEB-100 39.42 804 

 HEB-160 13.32 568 

 HEB-200 4.85 297 

 Total  14522 

Total obra   14522 

Taula B.60: Resum d’amidament de pilars  
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1.- Generalitats 

Aquesta especificació determina les bases de disseny, instal·lació i selecció de 

l’equip elèctric destinat a la instal·lació d’un edifici tècnic propietat de STA situat al c/ de les 

Palanques s/n del poble de La Massana, a la parròquia de La Massana. 

L’edifici consta de planta baixa, primera i segona.  

La superfície de cada planta és d’uns 240m² i la seva utilització és la següent: 

 Planta baixa: Destinada a un aparcament i locals tècnics de grup electrogen,  

transformador, quadres elèctrics i SAI. 

 Planta primera: Destinada a sala de control, despatxos, laboratori, arxiu, magatzem 

i  vestidors. 

 Planta segona: Destinada a sala tècnica, magatzem i terrassa. 

L’abats de l’especificació ve motivada per la definició de tota: 

 Instal·lació de quadres i cables de potència. 

 Instal·lació de petit aparellatge. 

 Preses de terra. 

1.1.-  Classificació i epígrafs 

Per les seves característiques, es tracta d’una instal·lació en un edifici tècnic, sense 

riscos específics. Segons l’annex VII de la modificació del reglament, aquesta instal·lació es 

classifica com de categoria "C". Ajustant el contingut del projecte a les especificacions 

d’aquest annex, a efectes de butlletí de B.T. l’epígraf de classificació és 11.  

 

2.- Normativa 

El disseny de la instal·lació elèctrica estarà d’acord amb les exigències exposades a 

l’ultima edició dels següents codis: 

 Llei de seguretat i qualitat industrial aprovada el 22/06/00. 
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 Reglament d’instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió, aprovat pel M.I. Govern 

d’Andorra amb data 02/11/88. Modificacions al reglament d’instal·lacions elèctriques 

de Baixa Tensió, publicat en el BOPA Núm. 72, any 6, amb data 16/11/94. Correcció 

d’errata publicada al BOPA Núm. 23, any 7, amb data 26/04/95. 

 Reglament d’aparells d’elevació aprovat pel M.I. Govern d’Andorra el 23/8/95 i 

publicat en el BOPA núm. 48 any 7 el dia 6/9/95. Inclou Instrucció tècnica del 

reglament d’aparells d’elevació referent als ascensors electromecànics, hidràulics o 

oleoelèctrics aprovat pel M.I. Govern d’Andorra el 23/8/95 i publicat en el BOPA núm. 

48 any 7 el dia 6/9/95. 

 Decret relatiu a normes per a la realització d’instal·lacions de parallamps. Aprovat pel 

M.I. Govern d’Andorra amb data 23.09.87. NF 17102 i BS 6651 referent a 

parallamps. 

 Normes particulars donades pels fabricants dels materials. 

 

3.- Equips i materials 

Els equips subministrats estaran d’acord amb els requisits imposats pel lloc on han 

d’instal·lar-se, a més de complir les especificacions imposades per les normes de l’apartat 

número 2 del present annex. 

En la instal·lació del petit material de distribució i del material d’enllumenat, tot i 

complint la normativa establerta, a l’hora de la seva elecció pesarà sobretot el criteri estètic 

definit per la propietat. Tot el material estarà homologat i complirà les normatives vigents en 

els seus respectius països d’origen. A l’hora de seleccionar el petit material es posarà un 

interès especial en la protecció de la seguretat de les persones.  

 

4.- Tensió d’alimentació; règim de neutre 

 380 / 220 V  3  fases i neutre. 

El règim de neutre és el que correspon a l’esquema TT, és a dir: 

 Neutre posat a terra a l’estació transformadora (ET) 
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 Conductor de protecció posat a terra distintament del neutre 

 Dispositius de tall omnipolars 

 Protecció contra contactes indirectes a base d’interruptors diferencials 

 Formació d’una superfície equipotencial per unió al conductor de protecció de totes 

les superfícies metàl·liques, tals com: 

o Elements estructurals 

o Fusteria metàl·lica 

o Canonades, calefacció i dipòsit d’hidrocarburs 

o Sanitaris metàl·lics 

o Carcasses de màquines 

o Aparells receptors que no siguin de doble aïllament 

o Pals 

 

5.- Estació transformadora 

En l’actualitat existeix un transformador per alimentar l’edifici existent contigu a 220V 

(III).  Actualment, tal i com es justifica en el full de baixa tensió segellat per l’empresa 

subministradora (N.A.S.A), no seria necessari reservar un espai per a l’estació 

transformadora. Tot i no ser necessari actualment, el projecte contempla un espai reservat 

per a una estació transformadora amb el fi de cobrir necessitats futures. 

 L’empresa subministradora és Nord Andorra .S.A. 

 La potència total a contractar és 250 kW. 

 La potència màxima admissible P.M.A. és de  290 kW. 

 La potència total instal·lada és de 329 kW. 
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6.- C.G.P, comptador, ICP, derivació individual 

6.1.-  C.G.P 

La caixa general de protecció (C.G.P.) estarà col·locada en un lloc de lliure accés i el 

grau de protecció serà com a mínim IP-557. Aquesta estarà formada per un fusible per fase, 

de calibre de 500 A i una barreta pel neutre. 

6.2.-  Comptador 

La instal·lació del comptador complirà amb el previst en l’article 6è del Reglament 

Andorrà. El comptador en mòduls precintables es muntarà sobre material ininflamable i es 

muntarà en el local tècnic elèctric situat en planta baixa. 

6.3.-  ICP 

A la sortida del comptador s’instal·larà l’interruptor de control de potència (ICP) que 

serà un interruptor automàtic magnetotèrmic 4 pols de calibre 500 A. La unió d’aquest amb 

el quadre general de protecció es realitzarà amb cables amb un aïllament a 1000 V i de 

secció 3,5x(2x95)mm2. Aquesta secció garanteix una caiguda de tensió en la línia inferior al 

1%. 

 

7.- Dispositius de control i comandament 

Es disposarà un sistema esglaonat i selectiu de protecció de la major simplicitat 

possible amb els elements de seguretat necessaris en cada cas. Tots els aparells de 

protecció seran omnipolars. 

7.1.-  Protecció contra contactes indirectes 

El sistema de protecció contra contactes indirectes és per dispositiu de tall automàtic 

d’alimentació, fet per interruptors diferencials, al quadre general i als subquadres. Això 

exigeix que totes les masses accessibles han de formar una superfície equipotencial unida 

al conductor de protecció. 

La finalitat que es persegueix és de no sotmetre a les persones a tensions de 

contacte d’una durada tal que puguin resultar perilloses. La tensió de contacte no ha de 

superar mai les tensions normalitzades de: 
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 VL 50 V per condicions normals 

 VL 24 V per condicions de local moll 

 VL 12 V per condicions de local submergit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.1: Relació entre la durada màxima del defecte i la tensió de contacte 

El gràfic anterior relaciona la durada màxima del defecte amb la tensió de contacte, 

perquè aquesta no sigui perillosa. En tots els casos l'interruptor diferencial ha d’actuar abans 

dels 5 primers segons. 

La corrent diferencial residual (Id) que és la que provoca l’actuació de l'interruptor 

diferencial és d’un valor que compleix la següent condició: 

   

R
VI L

d =

On: 

VL      és la tensió normalitzada de 50/24/12 V (segons el tipus de local).   

R       és la resistència de la presa de terra. 

Es pot observar que els interruptors d’alta sensibilitat Id ≤ 30 mA poden protegir 

contra contactes indirectes, inclús per valors molt alts de presa de terra, no obstant 

l'equipotencialitat de les masses és sempre obligatòria. Aquests interruptors tenen també un 

efecte important de protecció contra contactes directes i possibles conseqüències com el 

foc. 

La sensibilitat dels diferencials variarà segons la línia a protegir: Ifn = 30mA per les 

línies d’enllumenat i endolls mentre que per les de maquinària tindrem una sensibilitat 

màxima de Ifn = 300mA. 
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Existirà una unió equipotencial d’igual secció que el conductor de fase, pel que es 

podran utilitzar cables de 3xNmm2 ó 5xNmm2 en el cas de circuits trifàsics. La intensitat 

admissible serà la mateixa que la de l'interruptor que el precedeix. 

7.2.-  Sobreintensitats 

La protecció contra sobreintensitats en règim transitori o permanent està assegurada 

per interruptors magnetotèrmics. Existeixen varis nivells de protecció: 

 A nivell de la caixa general de protecció C.G.P. 

 A nivell de l’interruptor de control de potència I.C.P. El poder de tall és 

Ik=15KA. 

 A nivell de les sortides del quadre general de protecció i dels subquadres, 

assegurats pels interruptors magnetotèrmics que protegeixen cada línia. El 

poder de tall és de 10KA. 

Els poders de tall esmentats asseguren la protecció dels conductors en règim 

transitori. 

S’ha calculat el corrent de curt circuit en cada punt de la instal·lació. El poder de tall 

dels interruptors és sempre superior a la intensitat de curt circuit de cada punt. 

L’equivalència entre la norma UNE.EN 60898 i la norma CEI 947-2 en quant a poders 

de tall és: 

CEI UNE 

(KA) (KA) 
25  

20  

15 10 

10 6 

5  

Taula D.2: Equivalència poders de tall UNE EN 60898 – CEI 947-2 
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8.- Quadres de protecció 

8.1.-  Generalitats 

L’envolvent de l’armari de protecció tindrà grau de protecció IP-40 i, al ser metàl·lic, 

tant el cos com la porta estaran connectats a terra. A l’exterior hi figurarà el nom i l’adreça de 

l’instal·lador. El quadre tindrà una reserva en espai del 15%. Totes les sortides estaran 

retolades amb el sistema d’impressió indeleble. L’embrancament de les diferents branques 

de sortida es farà: 

 Fins a 100 A sobre blocs de borns tipus "Polibloc o Multiclip". 

 A partir de 100 A sobre embarrats de coure. 

En cap cas es pontejaran els interruptors entre ells. Es farà l’equilibrat de fases, 

repartint els circuits per les diferents fases. Un cop acabada la instal·lació es comprovarà 

l’equilibrat de les fases. 

En el full de càlcul i en l’esquema unifilar situats al final del present annex, 

s’especifiquen els calibres i tipus de proteccions de cada quadre. 

8.2.-  Quadre general 

El quadre general de protecció s’instal·larà en el local tècnic especialment previst, 

situat a la planta baixa de l’edifici, donat que és d’una potencia superior a 40kW. El local 

tindrà parets, sostre i terra RF-120, porta RF-60, i a l’interior, s’instal·larà un bloc autònom 

d’emergència. El quadre tindrà, a més, un seccionador de capçalera de 500 A, 4 pols i 

estarà assistit en un 100% per el grup electrogen. 

8.3.-  Subquadres de planta corrent normal 

Per a cada planta existirà un subquadre de planta a excepció de la planta baixa, en la 

que les línies sortiran directament del quadre general. Els subquadres de planta alimentaran 

principalment les diferents línies d’enllumenat i d’endolls de cada planta. 

8.4.-  SAI 

El quadre de SAI tindrà un interruptor seccionador de capçalera de 40 A que 

alimentarà el rack principal, la centraleta d’incendis i el CCTV. 
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9.- Grup electrogen 

La instal·lació elèctrica del present projecte preveu també un grup electrogen de 

275kVA trifàsic que assistirà a la totalitat del quadre general. 

9.1.-  Situació 

El grup electrogen estarà situat en el local tècnic en planta baixa destinat 

exclusivament al mateix. Aquest local tindrà un accés des de l’exterior de l’edifici. 

Les sortides de refrigeració i d’escapament estaran equipades amb els elements 

silenciadors que assegurin el compliment de la normativa andorrana sobre soroll ambient i 

estaran dimensionades segons les especificacions del fabricant. La sortida d’escapament  

anirà fins a la coberta. 

Es preveu la instal·lació d’un dipòsit de gas-oil a la mateixa planta que el grup 

electrogen per tal d’alimentar el motor alternatiu de combustió interna del grup electrogen. 

Dins del local destinat al grup a més a més es trobaran els següents equips: 

 Equip de preescalfament de carter. 

 Bomba d’aspiració de gas-oil des del dipòsit principal. 

 Silenciador. 

 Panell de control. 

 Armari amb els interruptors automàtics de protecció. 

La unió del contenidor amb l’estructura es farà amb els elements antivibradors 

adients. Tant el motor tèrmic com l’alternador descansaran sobre "silents blocs" per evitar la 

transmissió de vibracions a l’estructura de l’edifici. 
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10.- Enllumenat 

10.1.-  Enllumenat normal 

Els aparells d’enllumenat estaran en consonància amb el lloc on vagin instal·lats, i 

complint la normativa vigent. Així doncs, l’enllumenat previst per a l’edifici segons la zona és 

el següent: 

 En la zona d’aparcament es disposaran pantalles fluorescents estanques de 1x58W. 

 En els locals tècnics es disposaran pantalles estanques fluorescents de 1x36W o 

amb punts de llum d’incandescència segons el local.  

 Les zones d’oficines disposaran de pantalles fluorescents encastades de 4x18W. 

 Pels replans de les escales es disposaran downlights de 2x26W. 

 Els banys disposaran de punts de llum tipus halogen de 50W classe II. 

La instal·lació es farà, per cada punt de llum, sota tub de diàmetre mínim 16 mm, no 

propagador de la flama. La secció dels conductors és com a mínim de 1,5 mm2. 

10.2.-  Enllumenat de seguretat i senyalització 

La instal·lació elèctrica del present projecte contempla també la realització d’un 

enllumenat de seguretat de senyalització per: 

 Senyalitzar els obstacles. 

 Senyalitzar les sortides. 

 Indicar els accessos cap a les sortides. 

 Indicar els canvis de direcció. 

L’enllumenat de seguretat serà suficient per permetre els desplaçaments i localitzar 

les sortides d’una manera fàcil i segura cap a l’exterior del local. Per facilitar la circulació de 

les persones es col·locaran les inscripcions correctes i de manera ben visible. Tota porta que 

doni accés a un local sense sortida haurà d’ésser senyalitzada amb la menció "SENSE 

SORTIDA". 
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L’enllumenat de seguretat serà de tipus C; els punts de l’enllumenat de seguretat 

seran blocs autònoms i estaran alimentats per la font d’enllumenat normal; durant el servei 

normal, els blocs no estaran encesos. 

S’instal·laran blocs autònoms en instal·lació encastada o superficial en els llocs 

indicats en els plànols de planta. Tots els blocs autònoms instal·lats tindran un flux lluminós 

mínim de tres-cents lúmens (300 lm). 

Per la localització i senyalització d’un senyal d’evacuació, es col·locarà un senyal que 

compleix amb la norma UNE 23034. 

10.2.1.-   Instal·lació elèctrica 

La secció del cable a utilitzar serà com a mínim de 1,5 mm2 Cu. Aquest cable es 

col·locarà dins d’un tub no propagador de la flama, de diàmetre mínim setze mil·límetres (16 

mm), i els suports i els punts de fixació de la instal·lació seran estables al foc. 

No s’instal·larà cap dispositiu (de comanda, de derivació, de protecció...) al llarg dels 

cables. Pel que fa a les derivacions es realitzaran únicament amb caixes de derivació; en 

cap cas, es realitzaran derivacions al nivell dels blocs d’enllumenat. 

Els blocs autònoms estaran permanentment embrancats a un circuit elèctric actiu (el 

circuit d’enllumenat normal que estarà assistit pel grup electrogen). La maniobra s’efectuarà 

quan la tensió d’alimentació caigui per sota d’un setanta per cent (70 %) de la tensió 

nominal. 

10.2.2.-   Font d’alimentació elèctrica 

El subministrament elèctric dels blocs es realitzarà per la font de l’enllumenat normal 

o per mitjà del grup electrogen, i en el cas que aquestes dues deixessin de funcionar, la font 

d’alimentació elèctrica seran les bateries dels blocs. Els blocs tindran una bateria amb una 

autonomia mínima d’una hora (1 h). 

10.2.3.-   Enllumenat de substitució 

Es considerarà la instal·lació d’un grup electrogen pel conjunt de l’edifici. El quadre 

general i els subquadres de planta estaran connectats a l’embarrat de xarxa-grup. 
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11.- Força motriu 

11.1.-  Endolls 

Els endolls podran suportar 10/16A, aniran equipats amb conductors de terra i la 

seva instal·lació serà en muntatge encastat o superficial. Es situaran a un mínim de cinc 

centímetres (5 cm) sobre el terra, excepte en els locals humits en els que la distància 

mínima serà de trenta-cinc centímetres (35 cm), i s’alimentaran amb cable de secció de com 

a mínim dos mil·límetres i mig quadrats (2,5 mm2). 

11.2.-  Ascensor 

L’ascensor s’alimentarà des del quadre general. S’ha previst una potència de 5.5kW. 

Pels possibles pics d’arrencada del motor de l’ascensor es preveu que la protecció serà de 

corba ‘D’. 

11.3.-  Altres 

Des del quadre general també s’alimentaran quatre refredadores i uns rectificadors 

instal·lats en l’edifici existent. 

 

12.- Enllumenat exterior 

L’enllumenat exterior es realitzarà amb projectors de 250W per la zona d’entrada a 

l’edifici tant a peu com en vehicle i per la terrassa exterior situada en la segona planta. Es 

verificarà que compleix amb el grau mínim de protecció IP-44. 

 

13.- Instal·lació de cables, tubs i safates 

13.1.-  Instal·lació de cables 

En la instal·lació sobre safata o bé aquelles fixades directament als elements 

estructurals, s’utilitzen cables de 3, 5, 2 ó 1 conductors (aquests últims només per la 

instal·lació de detall) de coure amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de 

poliolefina Z1, complint la norma UNE 21123, també tindran una tensió d’aïllament de 1 kV. 
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Per la instal·lació a sota tub o motllura s’utilitza cable d’un conductor segons la norma 

UNE 21023 pel que fa referència als materials i la norma UNE 21089 pel que fa referència 

als colors, la tensió d’aïllament és de 750 V. Els colors a utilitzar seran: 

 Negre o marró per les fases. 

 Blau pel neutre. 

 Groc i verd pel conductor de protecció. 

La densitat de corrent màxima admissible és la que s’estableix en les taules donades 

pel fabricant, complint sempre la normativa de l’apartat número 2 del present annex. Pel 

criteri d’escalfament s’ha tingut en compte un coeficient corrector per veïnatge d’altres 

conductors. 

Els cables que es disposin en safates, es col·locaran paral·lels i perfectament 

pentinats, es muntaran en estrats i fins que no estigui ple l’estrat en curs, no es passarà als 

següents. No s’admeten corbes més grans que les recomanades pels fabricants. 

La secció del cable s’ha calculat utilitzant el més desfavorable dels 2 criteris 

normalitzat en el pitjor dels casos: 

 Que garanteixi que la caiguda de tensió màxima pels circuits d’enllumenat sigui del 3 

% i del 5 % pels circuits de força motriu. 

 Que no superi la densitat màxima de corrent admissible. 

En tots els casos el cable ha d’estar protegit d’acord amb la seva secció per un 

fusible o un interruptor magnetotèrmic. 

El conductor de terra estarà en el mateix cable que els d’alimentació ( en el cas 

d’ésser multiconductor ) o s’instal·larà a part. Fins a 16 mm2 de conductor de fase, serà de la 

mateixa secció; entre 16 i 35 mm2 de secció de fase, serà de 16 mm2; per sobre de 35 mm2 

de secció de fase, el conductor de terra serà la meitat de la secció de fase. 

13.2.-  Tubs 

Els diferents tipus de tubs utilitzats depenen del lloc d’instal·lació, els usuals són: 

 Per instal·lació encastada en parament vertical o horitzontal. Tub corrugat flexible de 

PVC (policlorur de vinil), no propagador de la flama segons normes DIN 49018 i UNE 

20432. Els diàmetres interiors, exteriors i tipus utilitzats són: 

 



Nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí                                                                           - 17 - 

TIPUS 11 13.5 16 19 23 29 36 

Ø Exterior 15.8 18.7 21.2 24.0 28.5 34.5 42.5 

mm. Interior 11.3 14.3 16.6 19.0 23.3 29 36.6 

Taula D.3: Diàmetres de tubs corrugats per instal·lació encastada 

 Per instal·lació en fals sostre, en fals terra, buits de la construcció o fixada a safata. 

Tub corrugat flexible de PP (polipropilè), no propagador de la flama, grau de 

protecció IP-xx7. Compleix les normes CEI 529, NF 20.010 tipus ICT 390 gris, UNE 

20.324. Els diàmetres interiors, exteriors i tipus utilitzats són: 

TIPUS 16 20 25 32 40 50 

Ø Exterior 16 20 25 32 40 50 

mm. Interior 10.7 14.1 18.3 24.3 31.2 39.6 

Taula D.4: Diàmetres de tubs corrugats per instal·lació en fals sostre, fals terra i en safata 

 Per instal·lacions superficials. Tub rígid blindat, de PVC (policlorur de vinil), 

ininflamable, amb grau de protecció IP-559, unió per rosca o a pressió, fabricat, 

segons norma UNE 20.324. Els diàmetres interiors, exteriors i tipus utilitzats són: 

TIPUS 9 11 13 16 21 29 36 48 

Ø Exterior 15.2 18.6 20.4 22.5 28.3 37 47 59.5 

mm. Interior 12.7 15.6 17.4 19 23.3 31 41 52.5 

Taula D.5: Diàmetres de tubs corrugats per instal·lació superficial 

13.3.-  Safates 

Les safates seran de reixeta o planxa metàl·lica de característiques definides en el 

Plec de Condicions Tècniques Particulars, ancorades a les parets o al sostre per mitjà 

d’elements suficients. 

La distribució de les safates tant en la planta primera com en la planta segona es 

realitzarà pel fals terra. En canvi, en la planta baixa la distribució de la safata es realitzarà 

pel fals sostre. Les safates tindran continuïtat elèctrica i estaran connectades a terra. 

La instal·lació que portaran les safates seran corrents forts (220/380 V), i s’utilitzaran 

safates de 500 mil·límetres en els trams principals tant verticals com horitzontals i de 300 

mil·límetres pels diferents ramals horitzontals. 
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13.3.1.-   Distribució de safates per l’edifici 

Es muntarà una safata principal amb origen al local tècnic elèctric que pujarà vertical 

per la galeria tècnica i s’anirà distribuint per les diferents plantes.  

 

14.- Presa de terra 

Segons s’exposa en l’Annex II epígraf 6.2 del Reglament Andorrà, la protecció contra 

els riscos de contacte amb les masses de les instal·lacions que poden quedar 

accidentalment en tensió, les masses dels motors i equips elèctrics ha d’ésser unida 

elèctricament a terra o al conjunt de les terres interconnectades; la resistència a terra ha 

d’ésser tal que qualsevol massa no pugui donar tensió de contacte superior a: 

 24 V en locals conductors. 

 50 V en els altres casos. 

S’imposa que la resistència de terra sigui menor que 5 ohms el que satisfà la 

condició anterior. 

La llargada dels cables de terra serà el més curta possible. Es construirà una xarxa 

equipotencial unint el conductor de protecció amb les canonades d’aigua, calefacció i 

baixants. A fi d’evitar la corrosió, les unions bimetàl·liques (Cu-Fe) o (Cu-Al) es faran amb 

dispositius adequats. 

14.1.-  Xarxa de terra 

 S’establirà una xarxa de terres a base de: 

 Efectuar 1 pou de posta a terra de 1,50 x 1,50 x 2,00 metres de profunditat. 

 Instal·lar una presa de terra amb un elèctrode de nova tecnologia, composat per un 

elèctrode de coure vertical de 2 metres amb contenidor de coure de 4 “ soldat,  per 

injectar productes químics naturals que se encarregaran de millorar la  conductivitat 

de la pressa de terra. 

 El pou estarà omplert de terres orgàniques i químiques en una relació de 7 - 3  
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 El sistema de terres estarà alimentat automàticament per una presa d’aigua, el motiu 

es mantenir un grau mínim d’humidificació en el pou de terres per tal de mantenir la 

resistència elèctrica. 

 El pou de terres serà registrable amb una arqueta de 600 x 600 amb fundició dúctil. 

Línia d’enllaç: 

L’elèctrode descrit en el punt anterior s’unirà al punt de posta a terra, situat a prop del 

lloc en què s’instal·li el quadre general de l’edifici, mitjançant un conductor de coure de 50 

mm2 de secció clarament identificat amb els colors groc-verd. 

Punt de posta a terra: 

Situat com s’ha dit, es disposarà d’un pont amovible per a permetre la mesura de la 

resistència a terra en qualsevol moment. 

Instal·lació de terra: 

La composaran les línies i derivacions de distribució de la presa de terra per tot 

l’edifici. Aquesta instal·lació es farà segons allò que determina el vigent R.I.E.B.T. en els 

apartats corresponents del punt 6.2. de l’annex II. 

 

15.- Compensació del factor de potència 

Tots els aparells que continguin bobines dins del seu esquema elèctric, com són 

fluorescents, transformadors, motors i reactàncies de llànties VMCC han d’incloure un 

condensador de valor suficient per mantenir el cos fi = 0,85 o superior. Normalment tots els 

equips ho tenen pel què serà suficient fer una mesura de la intensitat reactiva quan s’acabi 

la instal·lació, a mode de verificació. 
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Nou edifici pel serveis de telecomunicació al Prat del Molí a La Massana

            Annex de càlcul de la instal·lació elèctrica - Full de càlcul de seccions

Tensió (III) 380 

A) QUADRE  GENERAL

POT. POT. TEMPS I mag INT. LONGITUD SECCIO SECCIO COEF. TIPUS P.M.A.
(KW) (KVA) <= 5 S. (KA) MAX. (A) (m) F (mm2) N i T (mm2) AGRUP. CABLE (KW)

SUBQUADRE EDIFICI EXISTENT trif (3F+N+P) 50,0 58,82 89,37 100A /C/6KA 0,22 7,22 14,55 132,0 15,0 50,00 25,00 0,80 RV21123/MULT 0,44 73,76 SAFATA
REFREDADORA 1 EDIFICI EXISTENT trif (3F+N+P) 15,0 17,65 26,81 40A /C/6KA 0,52 0,65 1,87 48,8 50,0 10,00 10,00 0,80 RV21123/MULT 1,16 27,27 SAFATA
REFREDADORA 2 EDIFICI EXISTENT trif (3F+N+P) 15,0 17,65 26,81 40A /C/6KA 0,52 0,65 1,87 48,8 50,0 10,00 10,00 0,80 RV21123/MULT 1,16 27,27 SAFATA
REFREDADORA 3 EDIFICI EXISTENT trif (3F+N+P) 15,0 17,65 26,81 40A /C/6KA 0,52 0,65 1,87 48,8 50,0 10,00 10,00 0,80 RV21123/MULT 1,16 27,27 SAFATA
REFREDADORA 4 EDIFICI EXISTENT trif (3F+N+P) 15,0 17,65 26,81 40A /C/6KA 0,52 0,65 1,87 48,8 50,0 10,00 10,00 0,80 RV21123/MULT 1,16 27,27 SAFATA
RECTIFICADORS EDIFICI EXISTENT trif (3F+N+P) 70,0 82,35 125,11 160A /C/6KA 1,08 3,03 9,11 168,0 50,0 70,00 35,00 0,80 RV21123/MULT 0,86 93,88 SAFATA
SUBQUADRE PLANTA PRIMERA trif (3F+N+P) 17,0 20,00 30,38 40A /C/6KA 0,04 5,20 10,61 65,6 10,0 16,00 16,00 0,80 RV21123/MULT 0,38 36,66 SAFATA
SUBQUADRE PLANTA SEGONA trif (3F+N+P) 20,0 23,53 35,75 50A /C/6KA 0,11 2,60 6,48 65,6 20,0 16,00 16,00 0,80 RV21123/MULT 0,56 36,66 SAFATA
SUBQUADRE SAI trif (3F+N+P) 19,0 22,35 33,96 40A /C/6KA 0,11 2,60 6,48 65,6 20,0 16,00 16,00 0,80 RV21123/MULT 0,54 36,66 SAFATA
ASCENSOR trif (3F+N+P) 5,5 6,47 9,83 25A /D/6KA 0,25 0,56 1,62 35,2 35,0 6,00 6,00 0,80 RV21123/MULT 0,64 19,67 SAFATA

LÍNIES PLANTA BAIXA
LÍNIA 1 mon (F+N+P) 3,5 4,12 15,91 40A /30mA
ENLLUMENAT 1 APARCAMENT mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,27 0,22 0,65 20,0 37,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,86 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT 2 APARCAMENT mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,23 0,24 0,71 20,0 34,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,73 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA mon (F+N+P) 0,5 0,59 2,27 10A /C/6KA 0,38 0,11 0,33 13,6 44,0 1,50 1,50 0,80 RV21123/MULT 1,32 2,99 SAFATA
LÍNIA 2 mon (F+N+P) 4,0 4,71 18,18 40A /30mA
ENDOLLS 1 APARCAMENT mon (F+N+P) 2,0 2,35 9,09 16A /C/6KA 0,27 0,22 0,65 20,0 37,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 2,40 4,40 SAFATA
ENDOLLS 2 APARCAMENT mon (F+N+P) 2,0 2,35 9,09 16A /C/6KA 0,23 0,24 0,71 20,0 34,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 2,22 4,40 SAFATA
LÍNIA 3 mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 25A /30mA
ENLLUMENAT EXTERIOR mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,27 0,35 1,03 27,2 37,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,26 5,98 SAFATA
LÍNIA 4 mon (F+N+P) 3,0 3,53 13,64 40A /30mA
ENLLUMENAT BANY mon (F+N+P) 1,0 1,18 4,55 10A /C/6KA 0,30 0,21 0,62 20,0 39,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,38 4,40 SAFATA
FORÇA BANY mon (F+N+P) 2,0 2,35 9,09 16A /C/6KA 0,27 0,22 0,65 20,0 37,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 2,40 4,40 SAFATA
LÍNIA 5 mon (F+N+P) 2,0 2,35 9,09 40A /30mA
ENLLUMENAT LOCALS TÈCNICS mon (F+N+P) 1,0 1,18 4,55 10A /C/6KA 0,24 0,23 0,69 20,0 35,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,27 4,40 SAFATA
FORÇA LOCALS TÈCNICS mon (F+N+P) 1,0 1,18 4,55 16A /C/6KA 0,31 0,20 0,60 20,0 40,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,41 4,40 SAFATA
PORTES PARKING mon (F+N+P) 1,0 1,18 4,55 10A /C/6KA 0,18 0,27 0,80 20,0 30,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,12 4,40 SAFATA
LÍNIA 6 mon (F+N+P) 3,5 4,12 15,91 40A /30mA
ENLLUMENAT PASSADÍS mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,35 0,19 0,57 20,0 42,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 2,08 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT ESCALA mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,31 0,20 0,60 20,0 40,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,99 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA mon (F+N+P) 0,5 0,59 2,27 10A /C/6KA 0,31 0,12 0,36 13,6 40,0 1,50 1,50 0,80 RV21123/MULT 1,22 2,99 SAFATA

180 
* LINIA REPARTIDORA trif 250,0 294,12 446,83 500A I.C.P/25KA 1,29 16,96 21,38 520,0 15,0 2x95 50,00 1,00 RV21123/MULT 0,25 290,57 SAFATA

0,965251
POTENCIA INSTAL.LADA trif 259,0

B) SUBQUADRE SAI

POT. POT. TEMPS I mag INT. LONGITUD SECCIO SECCIO COEF. TIPUS P.M.A.
(KW) (KVA) <= 5 S. (KA) MAX. (A) (m) F (mm2) N i T (mm2) AGRUP. CABLE (KW)

LINIA 1 mon (F+N+P) 1,0 1,18 4,55 25A /30mA
RACK PLANTA SEGONA mon (F+N+P) 0,5 0,59 2,27 10A /C/6KA 0,32 0,22 0,60 20,0 37,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,08 4,40 SAFATA
CENTRALETA INCENDIS mon (F+N+P) 0,5 0,59 2,27 10A /C/6KA 0,32 0,22 0,60 20,0 37,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,08 4,40 SAFATA

* LINIA SUBQUADRE trif (3F+N+P) 19,0 22,35 33,96 40A SECC.
19,00

POTENCIA INSTAL.LADA trif 1,0

INSTAL.LACIOCorba i P.D.T.

INTER (A) Icc % C.D.T. INSTAL.LACIOCorba i P.D.T.

INTER (A) Icc % C.D.T.

INT. (A)

CABLEINTERRUPTOR

CIRCUIT FASES COND. INT. (A)

INSTAL.LACIÓ

INSTAL.LACIÓ INTERRUPTOR CABLE

CIRCUIT COND.FASES



Nou edifici pels serveis de telecomunicació al Prat del Molí Full de càlcul de seccions-A2

C) SUBQUADRE  PLANTA PRIMERA

POT. POT. TEMPS I mag INT. LONGITUD SECCIO SECCIO COEF. TIPUS P.M.A.
(KW) (KVA) <= 5 S. (KA) MAX. (A) (m) F (mm2) N i T (mm2) AGRUP. CABLE (KW)

LÍNIA 1 mon (F+N+P) 4,5 5,29 20,45 40A /30mA
ENLLUMENAT OFFICE I VESTIBUL mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,29 0,22 0,62 20,0 37,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,99 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT VESTIDORS + WC mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,25 0,24 0,68 20,0 34,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,86 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT MAGATZEM mon (F+N+P) 1,0 1,18 4,55 10A /C/6KA 0,41 0,18 0,53 20,0 44,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,66 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA mon (F+N+P) 0,5 0,59 2,27 10A /C/6KA 0,39 0,11 0,32 13,6 44,0 1,50 1,50 0,80 RV21123/MULT 1,45 2,99 SAFATA
LÍNIA 2 mon (F+N+P) 5,0 5,88 22,73 40A /30mA
ENLLUMENAT LABORATORI +ARXIU mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,29 0,22 0,62 20,0 37,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,99 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT DESPATX + SECRETARIA mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,25 0,24 0,68 20,0 34,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,86 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT SALA CONTROL mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,41 0,18 0,53 20,0 44,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 2,30 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA mon (F+N+P) 0,5 0,59 2,27 10A /C/6KA 0,39 0,11 0,32 13,6 44,0 1,50 1,50 0,80 RV21123/MULT 1,45 2,99 SAFATA
LÍNIA 3 mon (F+N+P) 4,5 5,29 20,45 63A /30mA
ENDOLLS OFFICE I VESTIBUL mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,31 0,35 0,97 27,2 37,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,39 5,98 SAFATA
ENDOLLS VESTIDORS + WC mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,27 0,38 1,05 27,2 34,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,31 5,98 SAFATA
ENDOLLS MAGATZEM mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,43 0,30 0,83 27,2 44,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,58 5,98 SAFATA
LÍNIA 4 mon (F+N+P) 4,5 5,29 20,45 63A /30mA
ENDOLLS LABORATORI mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,31 0,35 0,97 27,2 37,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,39 5,98 SAFATA
ENDOLLS ARXIU mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,31 0,35 0,97 27,2 37,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,39 5,98 SAFATA
ENDOLLS SALA CONTROL 1 mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,43 0,30 0,83 27,2 44,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,58 5,98 SAFATA
LÍNIA 5 mon (F+N+P) 4,5 5,29 20,45 63A /30mA
ENDOLLS SALA CONTROL 2 mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,43 0,30 0,83 27,2 44,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,58 5,98 SAFATA
ENDOLLS DESPATX + SECRETARIA mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,27 0,38 1,05 27,2 34,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,31 5,98 SAFATA
CALEFACCIO BANYS mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,27 0,38 1,05 27,2 34,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,31 5,98 SAFATA

* LINIA SUBQUADRE trif (3F+N+P) 17,0 20,00 30,38 40A SECC.
0,74

POTENCIA INSTAL.LADA trif 23,0

D) SUBQUADRE  PLANTA SEGONA

POT. POT. TEMPS I mag INT. LONGITUD SECCIO SECCIO COEF. TIPUS P.M.A.
(KW) (KVA) <= 5 S. (KA) MAX. (A) (m) F (mm2) N i T (mm2) AGRUP. CABLE (KW)

TERRA RADIANT TERRASSA trif (3F+N+P) 17,2 20,24 30,74 32A /C/6KA 0,41 0,53 1,26 35,2 37,0 6,00 6,00 0,80 RV21123/MULT 1,85 19,67 SAFATA
+40A /300mA

LÍNIA 1 mon (F+N+P) 6,0 7,06 27,27 63A /30mA
ENLLUMENAT MAGATZEM mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,32 0,22 0,60 20,0 37,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 2,17 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT BANYS mon (F+N+P) 1,0 1,18 4,55 10A /C/6KA 0,27 0,24 0,65 20,0 34,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 1,54 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT SALA TÈCNICA mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,44 0,18 0,51 20,0 44,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 2,47 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT TERRASSA mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 10A /C/6KA 0,44 0,18 0,51 20,0 44,0 2,50 2,50 0,80 RV21123/MULT 2,47 4,40 SAFATA
ENLLUMENAT EMERGÈNCIA mon (F+N+P) 0,5 0,59 2,27 10A /C/6KA 0,41 0,11 0,32 13,6 44,0 1,50 1,50 0,80 RV21123/MULT 1,62 2,99 SAFATA
LÍNIA 2 mon (F+N+P) 4,5 5,29 20,45 63A /30mA
ENDOLLS MAGATZEM mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,36 0,35 0,90 27,2 37,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,56 5,98 SAFATA
ENDOLLS BANYS mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,31 0,38 0,97 27,2 34,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,48 5,98 SAFATA
ENDOLLS SALA TÈCNICA mon (F+N+P) 1,5 1,76 6,82 16A /C/6KA 0,48 0,30 0,78 27,2 44,0 4,00 4,00 0,80 RV21123/MULT 1,75 5,98 SAFATA

* LINIA SUBQUADRE trif (3F+N+P) 20,0 23,53 35,75 40A SECC.
0,72

POTENCIA INSTAL.LADA trif 27,7

INTER (A)

CIRCUIT FASES COND. INT. (A)

CIRCUIT FASES COND. INT. (A) Corba i P.D.T.

CABLE

Icc % C.D.T. INSTAL.LACIO

INSTAL.LACIÓ INTERRUPTOR

INTER (A)
Corba i P.D.T.

INSTAL.LACIÓ INTERRUPTOR CABLE

Icc % C.D.T. INSTAL.LACIO
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1.- Condicions generals 

L’objecte del present plec és l’ordenació de les condicions facultatives, tècniques, 

econòmiques i legals que han de regir durant l’execució de les obres de construcció del 

projecte. 

L’obra ha de ser executada conforme a l'establert en els documents que conformen 

el present projecte, seguint les condicions establertes en el contracte i les ordenis i 

instruccions dictades per la direcció facultativa de l’obra, bé oralment o per escrit. 

Qualsevol modificació en obra, es posarà en coneixement de la Direcció facultativa, 

sense l’autorització de la qual no podrà ser realitzada. 

S’escometran els treballs complint amb l'especificat en l’apartat de condicions 

tècniques de l’obra i s’empraran materials que compleixin amb l'especificat en el mateix. 

Durant la totalitat de l’obra s’estarà al disposat en la normativa vigent especialment a 

la d’obligat compliment. 

És obligació de la contracta, així com de la resta d’agents intervinents en l’obra, el 

coneixement del present plec i el compliment de tots els seus punts. 

2.- Condicions facultatives 

2.1.-  Agents intervinents a l'obra 

2.1.1.   Promotor 

Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o 

aliens, les obres d’edificació objecte d’aquest projecte. 

Són obligacions del promotor: 

 Ostentar sobre el solar la titularitat d’un dret que li faculti per a construir en ell. 

 Nomenar als tècnics projectistes i directors d’obra i de l’execució material. 

 Contractar al tècnic redactor de l'Estudi de Seguretat i Salut i al Coordinador en obra 

i en projecte si fos necessari. 
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 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. 

 Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com 

subscriure l’acta de recepció de l’obra. 

2.1.2.-   Contractista 

El contractista té el compromís d'executar les obres amb mitjans humans i materials 

suficients, propis o aliens, dintre del termini acordat i amb subjecció estricta al projecte tècnic 

que les defineix, al contracte signat amb el promotor, a les especificacions realitzades per la 

Direcció facultativa i a la legislació aplicable. 

Són obligacions del contractista: 

 L'execució de les obres arribant a la qualitat exigida en el projecte i complint amb els 

terminis establerts en el contracte. 

 Tenir la capacitació professional per al compliment de la seva comesa com 

constructor. 

 Designar al cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor en 

l'obra, tindrà la capacitació adequada d'acord amb les característiques i la 

complexitat de l'obra i romandrà en l'obra al llarg de tota la jornada legal de treball 

fins a la recepció de l'obra. El cap d'obra, haurà de complir les indicacions de la 

Direcció facultativa i signar en el llibre d'ordres, així com cerciorar-se de la correcta 

instal·lació dels mitjans auxiliars, comprovar replantejos i realitzar altres operacions 

tècniques. 

 Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi. 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra 

dintre dels límits establerts en el contracte. 

 Signar l'acta de replanteig i l'acta de recepció de l'obra. 

 Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la 

documentació de l'obra executada. 

 Subscriure les garanties previstes en el present plec i en la normativa vigent. 

 



Nou edifici pels serveis de televisió al Prat del Molí                                                                           - 7 - 

 Redactar el Pla de Seguretat i Salut. 

 Designar al vigilant de Seguretat i Salut en l’obra entre el seu personal tècnic 

qualificat amb presència permanent en l’obra i vetllar per l'estricte compliment de les 

mesures de seguretat i salut precises segons normativa vigent i el pla de seguretat i 

salut. 

TERMINI D’EXECUCIÓ I PRÒRROGUES 

En cas que les obres no es poguessin iniciar o acabar en el termini previst com a 

conseqüència d’una causa major o per raons alienes al Contractista, se li atorgarà una 

pròrroga previ informe favorable de la Direcció facultativa. El Contractista explicarà la causa 

que impedeix l’execució dels treballs en els terminis assenyalats, raonant-lo per escrit. 

La pròrroga solament podrà sol·licitar-se en un termini màxim d’un mes a partir del 

dia que es va originar la causa d’aquesta, indicant la seva durada prevista i abans que la 

contracta perdi vigència. En qualsevol cas, el temps prorrogat s’ajustarà al perdut i el 

Contractista perdrà el dret de pròrroga si no la sol·licita en el temps establert. 

MITJANS HUMANS I MATERIALS A L’OBRA 

Cadascuna de les partides que componguin l’obra s’executaran amb personal 

adequat al tipus de treball que es tracti, amb capacitació suficientment provada per a la labor 

a desenvolupar. La Direcció facultativa, tindrà la potestat facultativa per a decidir sobre 

l’adequació del personal al treball a realitzar. 

El Contractista proporcionarà un mínim de dues mostres dels materials que van a ser 

emprats en l’obra amb els seus certificats i segells de garantia en vigor presentats pel 

fabricant, perquè siguin examinades i aprovades per la Direcció facultativa, abans de la seva 

posada en obra. Els materials que no reuneixin les condicions exigides seran retirats de 

l’obra. 

Les proves i assajos, anàlisis i extracció de mostres d’obra que es realitzin per a 

cerciorar-se que els materials i unitats d’obra es troben en bones condicions i estan 

subjectes al Plec, seran efectuades quan s’estimin necessàries per part de la Direcció 

facultativa i en qualsevol cas es podrà exigir les garanties dels proveïdors. 

El transport, descàrrega, apilament i manipulació dels materials serà responsabilitat 

del Contractista. 
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INSTAL·LACIONS i MITJANS AUXILIARS 

El projecte, consecució de permisos, construcció o instal·lació, conservació, 

manteniment, desmuntatge, demolició i retirada de les instal·lacions, obres o mitjos auxiliars 

d’obra necessàries i suficients per a l’execució de la mateixa, seran obligació del 

Contractista i correran a càrrec del mateix. D’igual manera, serà responsabilitat del 

contractista, qualsevol avaria o accident personal que pogués ocórrer en l’obra per 

insuficiència o mal estat d’aquests mitjans o instal·lacions. 

El Contractista instal·larà una oficina dotada del mobiliari suficient, on la Direcció 

facultativa podrà consultar la documentació de l’obra i en la qual es guardarà una còpia 

completa del projecte visada pel col·legi Oficial, el llibre d’ordres, llibre d’incidències segons 

RD 1627/97, llibre de visites de la inspecció de treball, còpia de la llicència d’obres i còpia 

del pla de seguretat i salut. 

SUBCONTRATAS 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra, sota la seva 

responsabilitat, previ consentiment del Promotor i la Direcció facultativa, assumint en 

qualsevol cas el contractista les actuacions de les subcontractes. 

La Propietat podrà introduir altres constructors o instal·ladors, a més dels del 

Contractista, perquè treballin simultàniament amb ells en les obres, sota les instruccions de 

la Direcció facultativa. 

RELACIÓ AMB ELS AGENTS INTERVINENTS A L'OBRA 

L'ordre d'execució de l'obra serà determinada pel contractista, excepte quan la 

direcció facultativa cregui convenient una modificació dels mateixos per raons tècniques: en 

aquest cas seran modificats sense contraprestació alguna. 

El contractista estarà a disposició de la Direcció d'obra i complirà les seves 

indicacions en tot moment, no cabent reclamació alguna, en qualsevol cas, el contractista 

pot manifestar per escrit la seva disconformitat i la Direcció signarà el justificant de recepció 

de la notificació. 
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En aquells casos que el contractista no es trobi conforme amb decisions 

econòmiques adoptades per la Direcció d'obra, aquest ho posarà en coneixement de la 

propietat per escrit, fent arribar còpia de la mateixa a la Direcció facultativa. 

DEFECTES D'OBRA i VICIS OCULTS 

El Contractista serà responsable fins a la recepció de l'obra dels possibles defectes o 

desperfectes ocasionats durant la mateixa. 

En cas que la Direcció facultativa, durant les obres o una vegada finalitzades, 

observés vicis o defectes en treballs realitzats, materials empleats o aparells que no 

compleixin amb les condicions exigides, tindrà el dret de manar que les parts afectades 

siguin demolides i reconstruïdes d'acord amb el contractat, abans de la recepció de l'obra i a 

costa de la contracta. 

D'igual manera, els desperfectes ocasionats en finques confrontants, via pública o a 

tercers pel contractista o subcontracta del mateix, seran reparats a compte d'aquest, 

deixant-les en l'estat que estaven abans de l'inici de les obres. 

MODIFICACIONS A LES UNITATS D'OBRA 

Les unitats d’obra no podran ser modificades respecte al projecte, tret que la Direcció 

facultativa així ho disposi per escrit. 

En cas que el Contractista realitzés qualsevol modificació beneficiosa (materials de 

major qualitat o grandària), sense prèvia autorització de la Direcció facultativa i del Promotor, 

només tindrà dret a l’abonament corresponent al que hagués construït d’acord amb el 

projectat i contractat. 

En cas de produir-se modificacions realitzades de manera unilateral pel contractista 

que menyscabin la qualitat del disposat en projecte, quedarà segons el parer de la Direcció 

facultativa la demolició i reconstrucció o la fixació de nous preus per a aquestes partides. 

Prèviament a l’execució o ocupació dels nous materials, convindran per escrit l'import 

de les modificacions i la variació que suposa respecte al contractat. 

Tota modificació en les unitats d’obra seran anotades en el llibre d’ordres, així com la 

seva autorització per la Direcció facultativa i posterior comprovació. 

2.1.3.-   Direcció facultativa 
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PROJECTISTA 

És l'encarregat pel promotor per a redactar el projecte d'execució de l'obra amb 

subjecció a la normativa vigent i a l'establert en contracte. 

Serà encarregat de realitzar les còpies de projecte necessàries i visar-les en el 

col·legi professional corresponent. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o 

documents tècnics, cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

DIRECTOR D'OBRA 

Forma part de la Direcció facultativa, dirigir el desenvolupament de l’obra en 

aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte, la 

llicència d’edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 

l’objecte d’assegurar la seva adequació per fi proposat. 

Són obligacions del director d’obra: 

 Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a 

les característiques geotècniques del terreny. 

 Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre 

d'Ordres i Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del 

projecte. 

 Elaborar modificacions del projecte, que vingin exigides per la marxa de l'obra . 

 Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, 

així com conformar les certificacions de les unitats d'obra executades. 

 Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per a lliurar-la al promotor, 

amb els visats que si escau fossin preceptius. 

DIRECTOR D’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Forma part de la direcció facultativa, assumir la funció tècnica de dirigir l’execució 

material de l’obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de 

l'edificat. 

Són obligacions del director de l’execució de l’obra: 
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 Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització 

d'assajos i proves precises. 

 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. 

 Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises. 

 Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, 

així com elaborar i subscriure les certificacions de les unitats d'obra executades. 

 Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra 

executada, aportant els resultats del control realitzat. 

2.2.-  Documentació d’obra 

En obra es conservarà una còpia íntegra i actualitzada del projecte per a l'execució 

de l'obra que estarà a la disposició de tots els agents intervinents en la mateixa. 

Tant els dubtes que pugui oferir el projecte al contractista com els documents amb 

especificacions incompletes es posaran en coneixement de la Direcció facultativa tan aviat 

com fossin detectats amb la finalitat d'estudiar i solucionar el problema. No es procedirà a 

realitzar aquesta part de l'obra, sense prèvia autorització de la Direcció facultativa. 

L'existència de contradiccions entre els documents integrants de projecte o entre 

projectes complementaris dintre de l'obra, se salvarà atenent al criteri que estableixi el 

Director d'Obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació si escau de les 

modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la 

formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació adjuntarà el Promotor l'acta de recepció, la relació 

identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació, les instruccions 

d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que 

li sigui d'aplicació i aquelles dades requerides segons normativa per a conformar el Llibre de 

l'Edifici que serà lliurat als usuaris finals de l'edifici. 

2.3.-  Replanteig i acta de replanteig 
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El Contractista estarà obligat a comunicar per escrit l'inici de les obres a la Direcció 

facultativa com a mínim tres dies abans del seu inici. 

El replanteig serà realitzat pel constructor seguint les indicacions d'alineació i nivells 

especificats en els plànols i comprovat per la Direcció facultativa. No es començaran les 

obres si no hi ha conformitat del replanteig per part de la Direcció facultativa. 

Tots els mitjans materials, personal tècnic especialitzat i mà d'obra necessaris per a 

realitzar el replanteig, que disposaran de la qualificació adequada, seran proporcionats pel 

contractista al seu compte. 

S'utilitzaran fites permanents per a materialitzar els punts bàsics de replanteig, i 

dispositius fixos adequats per als senyals anivellats de referència principal. 

Els punts moguts o eliminats, seran substituïts a compte del Contractista, 

responsable de conservació, mentre el contracte estigui en vigor i serà comunicat per escrit 

a la 

Direcció facultativa, qui realitzarà una comprovació dels punts reposats. 

L'Acta de comprovació de Replanteig que se subscriurà per part de la Direcció 

facultativa i de la Contracta, contindrà, la conformitat o disconformitat del replanteig en 

comparació dels documents contractuals del Projecte, les referències a les característiques 

geomètriques de l'obra i autorització per a l'ocupació del terreny necessari i les possibles 

omissions, errors o contradiccions observades en els documents contractuals del Projecte, 

així com totes les especificacions que es considerin oportunes. 

El Contractista assistirà a la Comprovació del Replanteig realitzada per la Direcció, 

facilitant les condicions i tots els mitjans auxiliars tècnics i humans per a la realització del 

mateix i respondrà a l'ajuda sol·licitada per la Direcció. 

Es lliurarà una còpia de l'Acta de Comprovació de Replanteig al Contractista, on 

s'anotaran les dades, cotes i punts fixats en un annex del mateix. 

2.4.-  Llibre d’ordres 

El Director d'Obra facilitarà al Contractista al començament de l'obra un llibre 

d'Ordres, Assistències i Incidències que es mantindrà permanent en obra a la disposició de 

la Direcció facultativa. 

En el llibre s’anotaran: 
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 Les contingències que es produeixin en l'obra i les instruccions de la Direcció 

facultativa per a la correcta interpretació del projecte. 

 Les operacions administratives relatives a l'execució i la regulació del contracte. 

 Les dates d'aprovació de mostres de materials i de preus nous o contradictoris. 

 Anotacions sobre la qualitat dels materials, càlcul de preus, durada dels treballs, 

personal empleat... 

 Les fulles del llibre seran foliades en triple versió quedant l'original en poder del 

Director d'Obra, còpia per al Director de l'Execució i la tercera per al contractista. 

 La Direcció facultativa i el Contractista, haurien de signar al peu de cada ordre 

constatant amb aquesta signatura que es donen per assabentats del disposat en el 

Llibre. 

2.5.-  Recepció de l'obra 

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. 

La recepció haurà de realitzar-se dintre dels 30 dies següents a la notificació al 

promotor del certificat final d'obra emès per la Direcció facultativa i consignar-se en un acta 

signada, almenys, pel promotor i el constructor, i en la mateixa es farà constar: les parts que 

intervenen, la data del certificat final de l'obra, el cost final de l'execució material de l'obra, la 

declaració de 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 i les 

garanties que si escau s'exigeixin al constructor per a assegurar les seves responsabilitats. 

Una vegada resolts els defectes, es farà constar en un acta a part, subscrita pels 

signants de la recepció. 

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director 

de l'execució de l'obra. 

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. El rebuig haurà de ser justificat 

per escrit a l'acta, a la qual es fixarà el nou termini per a efectuar la recepció. 
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La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts els 30 dies el promotor 

no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts s'iniciarà a partir de la 

data que se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda 

segons el previst en l'apartat anterior. 

El Contractista haurà de deixar l'edifici desocupat i net en la data fixada per la 

Direcció facultativa, una vegada que s'hagin acabat les obres. 

El Propietari podrà ocupar parcialment l'obra, en cas que es produeixi un retard 

excessiu de la Recepció imputable al Contractista, sense que per això li eximeixi de la seva 

obligació de finalitzar els treballs pendents, ni significar l’acceptació de la Recepció. 

3.- Condicions tècniques 

Es descriuen en aquest apartat les característiques que han de reunir els materials, 

les tècniques i els processos constructius a emprar en obra, així com els criteris d’acceptació 

i rebuig. 

3.1.-  Condicionament del terreny 

Engloba totes les operacions necessàries perquè el terreny adquireixi les cotes i 

superfícies definides en el projecte. 

3.1.1.-   Excavació en buidatge 

Descripció 

Excavació a cel obert o cobert, realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, per a 

rebaixar el nivell del terreny. Dintre d'aquestes tasques es troben les destinades a anivellar 

el terreny amb la finalitat d'obtenir els pendents, dimensions i alineacions definides en 

projecte. 

Posada en obra 

El buidatge es farà per franges horitzontals d'altura màxima 3 m. En les vores amb 

elements estructurals de contenció i/o mitjaneres, la màquina no treballarà en direcció 

perpendicular a ells. Si s'excava per bataches, aquests es faran de forma alterna. 
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El contractista extremarà les precaucions durant els treballs de buidatge a fi de que 

no disminueixi la resistència del terreny no excavat, s'asseguri l'estabilitat de talussos i 

s'evitin lliscaments i despreniments, que poguessin provocar danys materials o personals. 

Haurà d'evitar també erosions locals i un drenatge defectuós. També s'han de protegir els 

elements de Servei Públic que poguessin ser afectats per l'excavació. 

Quan a l'excavar es trobi qualsevol anomalia no prevista (instal·lacions, roques...) o 

construccions que traspassin els límits del buidatge es comunicarà a la Direcció facultativa 

abans de continuar amb l'excavació.. 

Els treballs es realitzaran amb mitjans manuals i/o mecànics apropiats per a les 

característiques, volum i termini d'execució de les obres, contant sempre amb l'aprovació de 

la direcció facultativa prèvia. 

Control i criteris d’acceptació i rebuig 

Es comprovaran cotes de fons i de replanteig, vores de l’excavació, zona de 

protecció d’elements estructurals i pendent de talussos rebutjant les irregularitats que 

excedeixin de les toleràncies admeses per la direcció facultativa que haurien de ser 

corregides pel contractista. 

Les toleràncies màximes admeses seran: 

 replanteig: 2,5 per mil i variacions de +-10 cm. 

 angle de talús: +2% 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

El mesurament es calcularà segons aixecament topogràfic dels perfils transversals 

d'excavació necessaris ordenats per la Direcció facultativa de les obres. 

3.1.2.-   Transport de terres 

Descripció 

Operacions necessàries per a traslladar a abocador els materials sobrants 

procedents de l'excavació i els enderrocs. 
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Posada en obra 

S'establiran recorreguts de circulació en l'interior de l'obra per als camions, realitzant 

els buidatges, rampes o terraplens necessaris i contant amb l'ajuda d'un auxiliar que guiï al 

conductor en les maniobres. 

Les rampes per a la maquinària tindran el talús natural que exigeixi el terreny i si es 

transporten terres situades per sota de la cota 0,00 la seva amplària mínima serà de 4,5 m, 

eixamplant-se en les corbes i amb pendents màxims del 12% en trams rectes o del 8% en 

trams corbs. 

El camió es carregarà pels laterals o per la part del darrere no passant en cap cas 

per sobre de la cabina. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Tant la disposició de les vies de circulació com les rampes i terraplens realitzats 

contaran amb la supervisió i aprovació de la direcció facultativa. 

La càrrega dels camions no excedirà en cap cas la màxima permesa per a cada 

aparell i en qualsevol cas el material no excedirà la part superior de la banyera, es protegirà 

amb lona i es netejarà el vehicle de fang abans d'accedir a la calçada pública. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

El mesurament es calcularà aplicant el coeficient d’esponjament al material a 

transportar i considerant la distància a l’abocador. 

3.2.-  Fonamentació 

La fonamentació està constituïda per elements de formigó armat, la missió del qual 

és transmetre les càrregues de l'edifici al terreny i ancorar l'edifici contra embranzides 

horitzontals. 
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Abans de procedir a l'execució dels treballs és necessari situar les escomeses dels 

diferents serveis, tant els existents com els previstos per al propi edifici. El contractista no 

emplenarà cap estructura fins que l'hi indiqui la direcció facultativa. 

 

3.2.1.-   Fabricació de formigó armat 

Descripció 

Dintre d'aquest apartat s'engloben totes les condicions pròpies de la fabricació de 

formigó armat. La norma bàsica de referència serà el Reial decret 2661/1998 Instrucció de 

Formigó Estructural EHE. 

Materials 

Ciment: Segons article 26 de la EHE, RC-03 i normes harmonitzades UNE-EN 197 

El ciment se subministrarà acompanyat d'un albarà amb les dades exigides en la RC- 03. En 

el cas de ciments comuns aniran acompanyats del certificat de conformitat amb el marcat 

CE. Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà en els mateixos envasos 

tancats que va ser expedit. No arribarà a obra o altres instal·lacions d'ús, excessivament 

calent. S'emmagatzemarà en lloc ventilat i defensat de la intempèrie, humitat del sòl i parets, 

i durant un màxim de 3 mesos, 2 i 1, respectivament, per a les classes resistents 32.5, 42.5 i 

52.5, si el període és superior, es comprovarà que les característiques del ciment segueixen 

sent adequades mitjançant assajos homologats. 

Aigua: S’atindrà al disposat en l'article 27 de la EHE. L'aigua utilitzada no contindrà 

cap ingredient nociu en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la 

protecció de les armadures enfront de la corrosió. Quan no siguin potables, no posseeixin 

antecedents de la seva utilització o en cas de dubte, haurien d'analitzar-se les aigües, i 

excepte justificació especial haurien de complir les condicions d'exponent d'hidrogen pH, 

substàncies dissoltes, sulfats, ió clorur, hidrats de carboni i substàncies orgàniques solubles 

en èter indicades en l'article 27 de la EHE. Es prohibeix l'ús d'aigües de mar o salines 

anàlogues per al pastat o guarit de formigó. 

Àrids: Compliran les condicions de l'article 28 de la EHE. Poden emprar-se graves i 

sorres existents en jaciments naturals, roques picades o escòries siderúrgiques apropiades 

que disposin de marcat CE. Els àrids haurien de complir les condicions físic-químiques, físic-

mecàniques, de granulometria i forma indicades en 28.3 EHE i en la norma harmonitzada 

UNE-EN 12620. En cas de dubte, el fabricant haurà de realitzar assajos d'identificació 
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mitjançant anàlisi mineralògics, petrològics, físics o químics. En el cas d'utilitzar escòries 

siderúrgiques com àrid, es comprovarà prèviament que són estables. Es prohibeix l'ocupació 

d'àrids que continguin sulfurs oxidables. 

El subministrador haurà de garantir documentalment el compliment de les 

especificacions que s'indiquen en 28.3 EHE. Cada càrrega anirà acompanyada per fulla de 

subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció de l'Obra, en la qual 

figurin les dades indicades en 28.4 EHE, el marcat CE i la declaració de conformitat del 

producte segons aquest marcat. 

Els àrids han de ser transportats i apilats de manera que s'eviti la seva segregació i 

contaminació, havent de mantenir les característiques granulomètriques de cadascuna de 

les seves fraccions. 

Additius: Compliran l'establert en l'article 29 de la EHE i en les normes 

harmonitzades UNE-EN 934 

Són productes que incorporats al formigó en proporció inferior al 5% del pes del 

ciment, modifiquen alguna de les seves característiques, propietats o comportament. 

El fabricant garantirà que les característiques i el comportament de l'additiu, agregat 

en les proporcions i condicions previstes, són tals que produeix la funció desitjada sense 

pertorbar excessivament les restants característiques del formigó, ni representar perill per a 

les armadures. 

Els additius es transportaran i emmagatzemaran de manera que s'eviti la seva 

contaminació i que les seves propietats no es vegin afectades per factors físics o químics. El 

fabricant subministrarà l'additiu correctament etiquetat i disposarà de marcat CE aportant la 

fitxa de declaració de conformitat a dita marca i certificat de control de producció en fàbrica. 

La Direcció facultativa haurà d'autoritzar la seva utilització i en la seva incorporació a 

la barreja se seguirà estrictament el disposat pel fabricant. 

Addicions: Compliran l'establert en l'article 29 de la EHE. Són aquells materials 

inorgànics, putzolànics o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ser afegits al 

formigó amb la finalitat de millorar alguna de les seves propietats o conferir-li 

característiques especials. Tan solament s'utilitzaran en el moment de la seva fabricació i 

exclusivament en central. 
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Amb l'única excepció del fum de sílice, es prohibeix l'ús d'addicions com components 

del formigó pretesat. 

En estructures d'edificació, la quantitat màxima de cendres volants addicionades serà 

del 35 % del pes del ciment i de fum de sílice del 10 %. 

No podran contenir elements perjudicials en quantitats tals que puguin afectar a la 

durabilitat del formigó o causar fenòmens de corrosió de les armadures, i compliran les 

especificacions indicades en 29.2.1 i 29.2.2 EHE. El subministrador identificarà les addicions 

i garantirà documentalment el compliment d'aquestes característiques. 

Les addicions subministrades a orri s'emmagatzemaran en recipients impermeables 

que les protegeixin de la humitat i de la contaminació, els quals estaran perfectament 

identificats per a evitar possibles errors de dosatge. 

La Direcció facultativa haurà d'autoritzar la utilització d'addicions. 

Armadures 

Armadures passives: Compliran l'establert en les UNE 36068:94, 36092:96, 

36739:95 EX i l'article 31 de la EHE. Les barres i filferros no presentaran defectes 

superficials, esquerdes ni sopladures. 

Les armadures se subministraran amb una etiqueta d'identificació conforme a 

l'especificat en normes UNE i duran gravades les marques d'identificació d'acord amb els 

Informes Tècnics d'aquestes normes. 

Armadures actives: Compliran l'establert en les UNE 36094:97 i l'article 32 de la 

EHE. Els fabricants hauran de garantir com a mínim les característiques indicades en 32.2 

EHE. 

Els elements constituents de les armadures actives poden ser filferros, barres o 

cordons. 

El fabricant facilitarà a més, si se li sol·licita, còpia dels resultats dels assajos de 

control de producció corresponents a la partida servida dels assajos corresponents a la 

composició química, característiques mecàniques i geomètriques, que justifiquin que l'acer 

compleix les característiques exigides. A més anirà acompanyada, en el cas de barres o 

filferros corrugats, del certificat específic d'adherència. 
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L'acer posat en obra ha de mantenir les seves qualitats i característiques intactes des 

de la seva fabricació pel que en el seu emmagatzematge i transport estaran protegides de la 

pluja, humitat del terreny o altres agents o matèries agressives. En el moment de la seva 

utilització, les armadures han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la seva 

superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per a 

la seva bona conservació o la seva adherència. 

Posada en obra 

La posada en obra s'atindrà estrictament al disposat en les Instruccions EHE, EFHE i 

NCSE-02 

Les armadures es disposaran subjectes entre si de manera que no variï la seva 

posició durant el transport, muntatge i formigonat, i permetin al formigó embolicar-les sense 

deixar coqueres. Es prohibeix la fixació mitjançant punts de soldadura una vegada situada la 

ferralla en els encofrats. Pel tall de la ferralla no està permès l'ús de l'arc elèctric. El doblegat 

de les barres es farà d'acord a l'article 66.3 de la EHE. Els entroncaments d'armadures 

haurien de realitzar-se amb l'aprovació de la direcció facultativa i els realitzats per soldadura 

haurien d'atenir-se als procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, les 

superfícies estaran seques i netes, i no es realitzaran amb vent intens, pluja o neu, tret que 

s'adoptin les degudes precaucions. 

Sota cap circumstància es portarà a terme una soldadura sobre una superfície que 

es trobi a una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura d'armadures 

galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Es disposaran separadors en obra, segons 66.2 EHE, per a garantir la posició de les 

armadures i els recobriments. 

El formigó haurà de quedar barrejat de forma homogènia emprant el dosatge de tots 

els seus components per pes, segons el que es disposa en projecte i la EHE, quedant l'àrid 

bé recobert de pasta de ciment, mantenint un temps mínim de pastat de 90 segons a la 

velocitat de règim per als formigons no fabricats en central. 

El formigó no experimentarà, durant el transport, variació sensible en les 

característiques que posseïa pastat. 

Cada càrrega de formigó fabricat en central, anirà acompanyada d'una fulla de 

subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la qual 

figuraran com a mínim, les dades indicades en 69.2.9 EHE. El fabricant d'aquest formigó 
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haurà de documentar degudament el dosatge emprat, que haurà de ser acceptada per la 

Direcció d'Obra. En formigons fabricats en obra el constructor deixarà un llibre de registre a 

la disposició de l'adreça d'obra signat per persona física en el qual constaran els dosatges, 

proveïdors, equips emprats, referència al document de calibrat de la balança de dosatge, 

registre de pastades empleades en cada lot, dates de formigonat i resultats dels assajos 

realitzats. 

El temps transcorregut entre l'addició de l'aigua de pastat i la col·locació del formigó 

no ha de ser major d'una hora i mitja i en cap cas es tolerarà la col·locació en obra de 

masses que acusin un principi d'enduriment. En l'abocament i col·locació de les masses 

s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja. A partir d’1 

metre d'altura, el formigonat no pot fer-se per abocament lliure sent necessari l'ocupació de 

canaletes o conductes que evitin el copejo del formigó. No s'efectuarà el formigonat sense la 

conformitat de la Direcció d'Obra, una vegada s'hagin revisat les armadures. 

La compactació de formigons es realitzarà de manera tal que s'eliminin els buits i 

s'obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El 

procés de compactació haurà de perllongar-se fins que reflueixi la pasta a la superfície i 

deixi de sortir aire. 

Les juntes de formigonat se situaran en direcció el més normal possible a les de les 

tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les de les 

zones en les quals l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. En qualsevol cas el lloc de 

les juntes haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra. Abans de reprendre el formigonat, es 

retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i es netejarà la junta de 

tota brutícia o àrid que hagi quedat solt, s'humitejarà la superfície i haurien d'eliminar-se, si 

escau, les parts danyades pel gel emprant promotors d'adherència si fos necessari. 

Queda terminantment prohibit formigonar si plou, neva, hi ha vent excessiu, 

temperatures superiors a 38º C, o es prevegi una temperatura de 0 º C en les pròximes 48 

hores. 

Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó, haurà d'assegurar-se 

el manteniment de la humitat mitjançant un adequat guarit, durant el termini necessari en 

funció del tipus i classe del ciment, de la temperatura i grau d'humitat de l'ambient, etc. 

Si el guarit es realitza per reg directe, no produirà deslavado. 
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Les superfícies vistes no presentaran coqueres o irregularitats que perjudiquin al 

comportament de l'obra o al seu aspecte. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Si el ciment disposa de distintiu de qualitat reconegut oficialment segons RC-03 es 

comprovarà la identificació, classe, tipus, categoria i distintius, d'una altra manera es 

faran assajos de resistències mecàniques, temps d'enduriment, expansió, pèrdua al 

foc, residu insoluble, triòxid de sofre, clorurs, sulfurs, òxid d'alumini i putzolanitat, segons 

EHE i RC-03 

En el cas de formigons fabricats en central, quan disposi d'un Control de Producció 

haurà de complir l'Ordre del Ministre d'Indústria i Energia de data 21 de desembre de 1995 i 

disposicions que la desenvolupen. Aquest control ha d'estar en tot moment clarament 

documentat i la corresponent documentació estarà a la disposició de l'Adreça d'Obra i dels 

Laboratoris que eventualment exerceixin el control extern del formigó fabricat. 

Si la central disposa d'un Control de Producció i està en possessió d'un Segell o 

Marca de Qualitat, oficialment reconegut per un Centre Directiu de les Administracions 

Públiques, en l'àmbit de les seves respectives competències, no és necessari el control de 

recepció en obra dels materials components del formigó, així com tampoc serà necessari en 

formigó fabricat en central, que estigui en possessió d'un distintiu reconegut. En cas contrari, 

els materials haurien de sotmetre's als assajos indicats en l'article 81 EHE. 

Es realitzaran controls de consistència, resistència i durabilitat segons els articles 83, 

84 i 85 EHE, i assajos previs, característics i de control segons 86, 87 i 88 EHE. 

Es farà control de la qualitat de l'acer i comprovació de soldabilitat, en cas d'existir 

entroncaments per soldadura, segons l'article 90 EHE. 

Es farà un control de l'execució per lots, fent comprovacions prèvies al començament 

de l'execució, comprovacions de replanteig i geomètriques, cimbres i bastides, armadures, 

encofrats, transport, abocament i compactació, juntes de treball, contracció o dilatació, 

guarit, desemmotllat i descimbrat, toleràncies i dimensions finals, seguint les indicacions de 

l'article 95 EHE. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

 Dosatge: +-3 % en ciment, àrids, aigua i addicions i +-5 % en additius. 
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 Recobriment armadures actives: +-5 mm. en elements prefabricat i +-10 mm. in situ. 

 Resistència característica del formigó segons EHE. 

 

 

3.2.2.-   Sabates 

Descripció 

Sabates de formigó en massa o armat amb planta quadrada, rectangular o de 

desenvolupament lineal, com fonamentació de suports verticals pertanyents a estructures 

d'edificació, sobre sòls homogenis. 

Posada en obra 

Abans d'abocar el formigó s'anivellarà i netejarà el fons de l'excavació. Tots els 

elements estranys que poguessin aparèixer en el fons de l'excavació com roques, restes de 

fonamentacions antigues, ... seran retirats i substituïts per un sòl de farciment, de manera 

que les sabates recolzin en condicions homogènies. En sòls permeables, s'esgotarà l'aigua 

durant l'excavació de manera que no es comprometi l'estabilitat de talussos o d'obres 

veïnes. 

Es vessarà una capa de formigó de neteja d'entre 5 i 10 cm. sobre la superfície de 

l'excavació prèvia a la col·locació d'armadures no podent emprar aquest material per a 

eliminar irregularitats del fons o anivellar el mateix. 

El formigó es vessarà des d'una altura no superior a 1,50 m. sobre el nivell del 

formigó fresc. El formigonat es realitzarà per tongades, l'espessor del qual permeti una 

compactació completa de la massa, havent de refluir la pasta a la superfície. 

En sabates aïllades el formigonat serà continu i no es permetrà el pas d'instal·lacions 

mentre que en les sabates corregudes s'haurà de contar amb el consentiment de la direcció 

facultativa per a això. Les juntes de formigonat es faran segons l'article 71 EHE, se situaran 

en els terços de la distància entre pilars, allunyades de zones rígides i murs de cantó, 

eliminant la lletada de l'antic i humitejant abans d'abocar el fresc. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 
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Es farà un reconeixement visual del terreny, dels estrats, nivell freàtic, no existència 

de corrents subterranis no previstes. 

Es realitzarà un control per cada sabata, comprovant la distància entre eixos de 

replanteig, dimensions del pou, formigó de neteja, tipus, disposició, nombre i dimensions 

d’armadures, recobriment de les armadures, abocament, compactació i guarit del formigó, 

aplanetat, horitzontalitat i verticalitat de la superfície, adherència 

entre formigó i acer, unió amb altres elements de fonamentació i juntes de 

formigonat. 

 Les toleràncies màximes admissibles seran: 

 Distància entre eixos de replanteig: +-1/30 de la dimensió de la sabata aïllada 

en l'adreça que es controla i +-1/20 de l'espessor del mur en sabata 

correguda. 

 Dimensions del pou: -5 cm 

 Separació entre armadures i recobriments: 10 % 

 Separació entre cèrcols: 10 % i 2 cm. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

El mesurament de sabates es realitzarà considerant el volum teòric de projecte. El 

formigó de neteja es valorarà segons planta teòrica de projecte multiplicat per profunditat 

real ordenada per la direcció facultativa. 

3.2.3.-   Soleres 

Descripció 

Capa resistent de formigó en massa o armat, situada sobre el terreny natural o de 

material de farciment, la superfície superior del qual quedarà vista o rebrà un revestiment 

d’acabat. 

Materials 
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Formigó armat, segons el que es disposa en el punt específic d’aquest mateix Plec. 

Segellant de juntes: De material elàstic, fàcilment introduïble en les juntes. Tindrà 

concedit el corresponent DIT. 

Fibres de polipropilè (si només es vol evitar la fisuració) o d’acer (si a més es vol 

augmentar la resistència del formigó). 

Separador: De poliestirè expandit, de 2 cm d’espessor. 

Posada en obra 

Es vessarà el formigó de l'espessor indicat en projecte sobre el terreny net i 

compactat, la capa d’emmacat o sobre la làmina impermeabilitzant si existeix. 

Es col·locaran separadors al voltant de qualsevol element que interrompi la solera 

abans d'abocar el formigó i tindran una altura igual a l'espessor de la capa de formigó. 

En el cas que dugui mallat, aquest es col·locarà en el terç superior de la capa de 

formigó amb l'única funció d'evitar la fisuració. 

Si s'arma amb fibres d'acer es farà un vibrat correcte, de manera que les fibres no 

quedin en superfície. 

Es faran juntes de retracció d'espessor comprès entre 0,5 i 1 cm. a distàncies 

màximes de 6 m i de profunditat de/1 3 de l'espessor de la capa de formigó. 

En juntes de treball o altres discontinuïtats es disposaran elements connectors, tals 

com barres d'acer corrugat o un encadellat (si les càrregues que transmet no són elevades) 

de manera que les dues parts de la solera siguin solidàries. 

La superfície s'acabarà mitjançant reglat i es guarirà mitjançant reg sense produir 

deslavat. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Cada 100 m² o fracció es realitzarà un control de la compacitat del terreny, de 

l'espessor de la solera i planetat mesurat per regla de 3 m. Es farà una inspecció general de 

la separació entre juntes i cada 10 m. de junta es comprovarà el seu espessor i altura. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 
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 Espessor de capa de formigó: -1 cm i +1,5 cm. 

 Aplanetat: 5 mm en soleres lleugeres i pesades, i 3 mm en soleres 

semipesades i per a càmeres frigorífiques. 

 Espessor i altura de junta: -0,5 cm i +1 cm. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració. 

El mesurament es realitzarà considerant la superfície teòrica de projecte. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

No s'alterarà la seva configuració o sol·licitacions sense valoració per tècnic 

competent. 

Anualment, després de l'època de pluges, s'inspeccionaran les juntes i arquetes. 

Cada cinc anys s'inclourà la revisió de soleres per tècnic competent. 

3.3.-  Estructura 

3.3.1.-   Estructura de formigó armat 

Descripció 

Estructures constituïdes per elements de formigó armat amb barres d'acer: bigues, 

pilars, forjats amb nervis, biguetes o semibiguetes i lloses. 

Materials 

Formigó armat, segons el que es disposa en el punt específic d'aquest mateix Plec. 

Posada en obra 

La posada en obra s’atindrà estrictament al disposat en les Instruccions EHE, EFHE i 

NCSE-02 
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Els encofrats es realitzaran segons les indicacions de l'article 65 de la EHE, havent 

de ser estancs perquè impedeixin pèrdues apreciables de pasta, rígids perquè es compleixin 

les toleràncies dimensionals i no sofreixin seients ni deformacions perjudicials, i podran 

desmuntar-se fàcilment, sense perill i sense produir sacsejades ni danys en el formigó. Han 

d'estar nets i humits abans d'abocar el formigó i l'ocupació de desencofrant ha de contar 

amb autorització de l'adreça d'obra. Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles. Les fitacions no 

haurien d'afluixar-se abans de transcorreguts 7 dies des del formigonat, ni suprimir-se fins 

que el formigó hagi arribat a la resistència característica, mai abans dels 7 dies, tret que es 

realitzi un estudi especial. Els puntals de forjats no es retiraran sense l'autorització del 

Director d'Obra. El disseny i disposició dels encofrats serà tal que quedi garantida l'estabilitat 

dels mateixos durant el seu muntatge, el formigonat i posterior retirada. 

No s'efectuarà el formigonat sense la conformitat de la Direcció d'Obra, una vegada 

s'hagin revisat les armadures. 

L'elecció de la grandària màxima de l'àrid dels formigons vindrà determinat per les 

indicacions del fabricant del forjat i les condicions de l'estructura segons la EHE, EFHE i en 

qualsevol cas es contarà amb l'aprovació de l'adreça d'obra. 

Els recobriments de les armadures compliran amb l'establert en l'article 13 de la 

EFHE i la EHE, amb la finalitat d'aconseguir una adequada durabilitat. 

Els forjats unidireccionals es regaran abans del formigonat que es realitzarà en el 

sentit dels nervis i en un sol procés tant els nervis com la llosa superior. Se seguiran les 

instruccions indicades pel fabricant per a la manipulació i emmagatzematge de biguetes i 

lloses cuidant de retirar aquells elements que resultin danyats amb la seva capacitat portant 

afectada. 

Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que 

pugui provocar danys en els elements ja formigonats. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Es farà un control de l'execució per lots, fent comprovacions prèvies al començament 

de l'execució, comprovacions de replanteig i geomètriques, cimbres i bastides, armadures, 

encofrats, transport, abocament i compactació, juntes de treball, contracció o dilatació, 

guarit, desemmotllat i descimbrat, toleràncies i dimensions finals, seguint les 

indicacions de l'article 95 de la EHE i EFHE. Es comprovarà la situació dels 

elements, les distàncies a altres elements, fletxes, deformació sota càrrega, adherència 
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entre el formigó i l'acer, unions amb altres elements, suports, coincidència amb pilar inferior, 

entrebigat de la secció, vinclament, desplomi, aplanetat, horitzontalitat, formació de buits, 

ancoratges, etc. Tot això es correspondrà amb l'indicat en projecte i per la direcció 

facultativa i en qualsevol cas haurà de complir la EFHE i la EHE. 

Les biguetes duran marques que permetin identificar-les i conèixer totes les seves 

característiques. 

La secció transversal del forjat complirà com a mínim amb l'especificat en l'article 17º 

de la EFHE. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

 Toleràncies amatents en l'annex 10 de la EHE. 

 Recobriment armadures actives: +-5 mm en elements prefabricat i +-10 mm in situ. 

 Distàncies entre eixos de nervis: +- 5 cm en replanteig, desviació lateral de l'eix 

respecte a l'alineació recta superior a 0,5cm/m 

 Distància entre eixos de suports: +-1/20 de la dimensió del suport en adreça que es 

controla en el replanteig, i +- 2 cm entre dues plantes consecutives. 

 Distància entre armadures: +-1 cm 

 Coincidència eixos amb pilar inferior: +- 2 cm 

 Desplomi: +- 10 mm per planta, +- 30 mm en total 

 Altura suports: +-20 mm parcials i +-40 mm en total. 

 Aplanetat forjat: 5 mm per 2 m 

 Amplària nervis: -1 cm i +3 cm 

 Dimensions suport forjats: 10 % 

 Lliurament d'elements resistents: +-2 cm 

 Dimensió dels àbacs: -2 cm 

 Posició armadures: 10 mm 
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 Separació entre armadures: 10 % i +2 cm 

 Dimensions biguetes: 0,5 % transversals, 10 % longitudinals; +- 2 cm en qualsevol 

cas. 

 Longitud de desenvolupament i ràdio de curvatura de bigues balconada: +-2cm 

 Dimensions secció: -1cm 

 Cantell i capa de compressió: -0,5 cm i +1 cm 

 Dimensions de muntants d’escala: +-16 mm si són >300 cm, +-10 mm si 300-100 cm, 

+-6 mm si <100 cm, i +-2 mm si <25 cm. 

 Longitud d'armadures en muntants d’escala: -16mm si >300 cm, -10 mm si 300-100 

cm i -6 mm si <100 cm. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

Elements estructurals de formigó armat volum realment executat. Les planxes en 

superfície teòrica descomptant buits majors de 1 m2 

Condicions de conservació i manteniment 

S’exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l’obra, s’inclourà major detall de les mateixes. 

La modificació de càrregues, realització de trepants o perforacions es realitzaran 

prèvia consulta amb un tècnic. 

Es revisarà anualment la possible aparició de fissures, esquerdes, taques d'òxids, 

cops, desconchats en revestiments del formigó, humitats, degradació del formigó, 

bombament de sostres, portes i finestres que no tanquen... havent de ser comunicades a un 

tècnic especialista en cas de detectar-se. 

Cada 10 anys es realitzarà neteja de les superfícies de bigues i pilars vists amb un 

raspall d'arrels i aigua. En funció de la contaminació i la brutícia a la qual es vegin exposats 

aquests elements, s'haurà de realitzar amb major o menor freqüència. 
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Cada 10 anys s’inspeccionarà l’estructura per tècnic especialista. 

3.3.2.-   Estructura metàl·lica 

Descripció 

Estructures, els elements de les quals: suports, bigues, muntants d’escales, cobertes 

i forjats estan composts per productes d'acer laminat en calent, perfils buits i conformats en 

fred o calent, i cargols ordinaris, calibrats i d'alta resistència, així com rosques i volanderes. 

La construcció d'estructures d'acer està regulada pel Document Bàsic DB-AE 

Materials 

S'usaran acers A37b i A42b i en casos especials podran usar-se acers A42c i A52c 

d'alta soldabilitat, A42d i A52d d'insensibilitat a trencament fràgil, i acers A52b d'alta 

resistència. El fabricant garanteix el compliment de les característiques mecàniques i la 

composició química, que s'especifiquen en les taules 2.1.2 i 2.1.3 EA-95. Tots els productes 

duran marcades les sigles de la fàbrica. 

Aniran acompanyats del certificat de conformitat amb el marcat CE segons la norma 

harmonitzada UNE-EN 10025, declarant expressament la resistència a tracció, límit elàstic, 

resistència a flexió per xoc, soldabilitat, allargament i toleràncies dimensionals. 

Perfils buits d'acer: (Art. 2.2 NBE EA-95) 

Es faran amb acer A42b no aleat. El fabricant garanteix el compliment de les 

característiques mecàniques i la composició química, que s'especifiquen en les taules 

2.2.2.B i 2.2.3 EA-95. Tots els perfils duran marcades les sigles de la fàbrica i la de l'acer. 

Perfils i plaques conformats d'acer: (Art. 2.3 NBE EA-95) 

Es faran d'acer A37b, no aleat, o de majors prestacions. El fabricant garanteix el 

compliment de les característiques mecàniques i la composició química, que s'especifiquen 

en les taules 2.3.2 i 2.3.3 EA-95. Tots els perfils i xapes duran marcades les sigles de la 

fàbrica i la de l'acer. 

Cargols: (Art. 2.5 NBE EA- 95) 

Es distingeix entre cargols ordinaris (A37 i A42), calibrats (A37, A42 i A52), i d'alta 

resistència. El fabricant garanteix que els cargols, rosques o volanderes que subministri 

compleixen les condicions dimensionals i les característiques dels acers especificats en la 
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norma. Les peces se subministraran lleugerament greixades, en envasos adequats, 

suficientment protegides perquè no siguin danyades pels cops d'un transport ordinari. 

Cada envàs contindrà solament cargols, o rosques, o volanderes, d'un mateix tipus, 

longitud i qualitat, i durà una etiqueta indicant la marca del fabricant, designació del cargol, 

rosca o volandera, tipus d'acer i nombre de peces que conté. 

 

Posada en obra 

En les unions cargolades els forats es perforaran segons Arts. 5.3.6 i 5.1.2 EA- 95 

Per a la col·locació de cargols, els seients dels caps i les rosques estaran 

perfectament plans i nets, en el cas de cargols d'alta resistència la superfície estarà sense 

pintar. La part roscada de l'espiga sobresortirà de la rosca almenys en un fil. Si no es 

col·loca volandera, la part roscada de l'espiga penetrarà en la unió almenys en un fil. En 

cargols calibrats i d'alta resistència és obligatòria la col·locació de volandera sota el cap i 

sota la rosca. Els cargols d'una unió han d'estrènyer-se al 80% del moment torçor final, 

començant pels situats en el centre i acabar d'estrènyer-se en una segona volta. 

Els procediments de soldadura autoritzats són la soldadura elèctrica manual, per arc 

descobert amb elèctrode fusible revestit, soldadura elèctrica semiautomàtica o automàtica 

per arc en atmosfera gasosa amb filferro-elèctrode fusible, soldadura elèctrica automàtica 

per arc submergit amb filferro-elèctrode fusible nu i soldadura elèctrica per resistència. 

Abans de la soldadura es netejaran les vores de la unió, eliminant tota la pellofa, 

rovell, brutícia, grassa i pintura, quedant la superfície seca. Els cordons es col·locaran sense 

provocar mossegades. Després d'executar cada cordó i abans de dipositar el següent, es 

netejarà la seva superfície eliminant l'escòria. La superfície de la soldadura serà regular i el 

més llisa possible. Es prohibeix tot refredament anormal o excessivament ràpid de les 

soldadures per al que es prendran les precaucions precises per a protegir-les del vent, pluja 

i del fred, suspenent els treballs quan la temperatura ambient arribi a els 0º C 

Les manipulacions necessàries per a la càrrega, descàrrega, transport, 

emmagatzematge a peu d'obra i muntatge es realitzaran amb la cura suficient per a no 

provocar sol·licitacions excessives en cap element de l'estructura i per a no danyar ni les 

peces ni la pintura. Es corregirà, abans de conducta al muntatge, qualsevol corda o 

torcedura. Si el defecte no pot ser corregit o es presumeix que després de corregit pot 

afectar a la resistència o estabilitat de l'estructura, la peça en qüestió es rebutjarà. 
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Els elements duran pintures de protecció. Si les característiques d'aquestes no vénen 

definides en projecte, se seguiran les prescripcions del capítol 5.6 EA-95. Les superfícies 

que hagin de pintar-se estaran totalment netes i seques. No es pintaran els cargols 

galvanitzats o amb altra protecció antiòxid. 

 

 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Els perfils i xapes d'acer laminat s'ajustaran a les condicions tècniques de 

subministrament de les normes UNE 36 007 i NBE EA-95, no presentant defectes que 

perjudiquin la seva utilització. Els perfils buits d'acer conformats en fred ajustaran les 

condicions tècniques de subministrament a les normes UNE EN 10021 I NBE EA- 95 i els 

conformats en calent a la UNE EN 10210- 1. Els perfils i plaques conformats ajustaran les 

condicions tècniques de subministrament a les normes UNE 36 007 i NBE EA- 95 

No s’admetran perfils buits subministrats amb soldadura transversal. 

En la recepció de cargols, rosques i volanderes es comprovarà que tenen les 

superfícies llises i no presenten fissures, rebaves o altres defectes que perjudiquin la seva 

ocupació, i que els fils de la rosca de cargols i rosques no tenen defecte de material ni 

petjades d'eina. 

Tots els perfils aniran marcats correctament i duran la marca AENOR, així com els 

cordons i cables. 

Es faran controls durant l'execució, que haurà de complir les condicions 

especificades en la EA-95. Es faran proves de servei de l'estructura, consistents en una 

posada en càrrega de forjats i bigues. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

 Separació entre cares de nusos: +-0,5 mm 

 Execució de les unions: 90% del parell requerit en un cargols per nus. 

 Alineació: 1/200 de la recta teòrica total. 

 Aplanetat de les cares: B/300 amb el plànol teòric. 
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 Excentricitat entre placa i suport: 5 mm. 

 Situació del suport: variacions en replanteig de +-3 mm. en distàncies a eixos de fins 

a 3 m., +-4 mm. fins a 6 m., +-5 mm. fins a 10 m. i a +-6 mm. fins a 15 m. 

 Situació de placa d'ancoratge centrada en la fonamentació: +-1 mm. en cota de nivell 

superior, variació en replanteig de +-3 mm. en distàncies a eixos de fins a 3 m., +-4 

mm. fins a 6 m. i +-6 mm. fins a 15 m. 

 Altura entre plantes en muntants d’escala: 0,2 %. 

Les toleràncies dimensionals màximes admissibles seran les indicades en la NBE: 

 Perfils i xapes d'acer laminat: taula 2.1.6.3 

 Perfils buits: taula 2.2.7 

 Perfils i plaques conformats: taules 2.3.7.A i 2.3.7.B 

 Cargols, rosques i volanderes: taules 2.5.2.B; 2.5.3.I; 2.5.4.C; 2.5.5.I; 2.5.7.D; 

2.5.8.B; 2.5.9.D; 2.5.9.I; 2.5.9.F. 

 Elements realitzats en taller: Art. 5.5.4 

 Conjunts muntats en obra:5.5.5 

 Unions: 5.5.6 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

Elements estructurals s'amidaran segons el pes nominal. Les planxes en superfície 

teòrica descomptant buits majors de 1 m2 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 
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No han de modificar-se ni sobrecarregar-se els elements estructurals respecte a la 

seva definició en projecte sense previ avís a tècnic especialista. 

Cada any es comprovarà l'aparició de fissures, esquerdes, fletxes en bigues i forjats, 

vinclament en pilars, humitats o degradació de l'acer informant a un tècnic si escau. 

Elements estructurals vistos a l'exterior es repintaran cada 5 anys i cada 10 anys si 

es troba a la vista en ambient interior. En funció de la contaminació, l'ambient i la brutícia a 

la qual es vegin exposats aquests elements, s'haurà de realitzar amb major o menor 

freqüència. Cada 10 anys revisió per tècnic especialista. 

3.3.3.-   Estructura de fàbrica: Fàbrica de blocs de formigó 

Descripció 

Murs resistents i d’arriostrament formats per blocs de formigó buits o massissos, units 

amb morter de ciment i/o calç. 

Materials 

Blocs de formigó: 

Es facilitarà a la direcció facultativa certificat de conformitat amb el marcat CE segons 

la norma harmonitzada UNE-EN 771-3, declarant expressament la resistència a compressió, 

conductivitat tèrmica, durabilitat a cicles gelo-desglaç, absorció d'aigua, aïllament acústic, 

expansió per humitat, permeabilitat al vapor i adherència. Si són caravista no presentaran 

defectes superficials en coloració, teixidura o desconches. 

Morter: 

L’aglomerant empleat podrà ser ciment o mixt amb calç. Els ciments, calç, sorres, 

aigües i additius empleats compliran les condicions especificades en el capítol III de la NBE 

FL-90 

Els ciments compliran les especificacions amatents en el RC-03 i normes 

harmonitzades UNE EN 197-1 i les calç segons normes UNE EN 459-1. Ambdós 

aglomerants se subministraran acompanyats d'un albarà amb les dades exigides en els seus 

Plecs de Recepció i acompanyats del certificat de conformitat amb el marcat CE. 

Poden emprar-se sorres naturals procedents de rius, mina i platja, o de matxaqueig, 

o bé barreja d'elles. El subministrador haurà de garantir documentalment el compliment del 
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marcat CE, per a això cada càrrega anirà acompanyada per fulla de subministrament que 

estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, en la qual figurin la declaració de 

conformitat del producte segons aquest marcat. Els àrids haurien de complir les condicions 

físic-químiques, físic-mecàniques, de granulometria i forma indicades en la norma 

harmonitzada UNE-EN 13139 

S'admeten totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. En cas de dubte, 

l'aigua complirà les condicions d'acidesa, pH, contingut de substàncies dissoltes, sulfats, 

clorurs, olis, grasses i d’hidrats de carboni determinats en normes UNE descrites en la EHE. 

En cas d'emprar additius el fabricant subministrarà l'additiu correctament etiquetat i 

disposarà de marcat CE aportant la fitxa de declaració de conformitat a dita marcada i 

certificat de control de producció en fàbrica. La Direcció facultativa haurà d'autoritzar la seva 

utilització i en la seva incorporació a la barreja se seguirà estrictament el disposat pel 

fabricant. 

Les barreges preparades, envasades o a orri duran el nom del fabricant, la quantitat 

d'aigua a afegir per a obtenir les resistències desitjades i disposaran de garantia documental 

del compliment del marcat CE i haurien de complir les condicions indicades en la norma 

harmonitzada UNE-EN 998-2 

Formigó armat: 

S'utilitza com reforç i en punts singulars com llindes, cantons, unions... Haurà de 

complir amb les característiques amatents en aquest plec i en la normativa vigent per al 

formigó armat. 

Posada en obra 

Els blocs es col·locaran a soga, secs, humitejant únicament la superfície en contacte 

amb el morter. La primera filada de cada planta es rebrà sobre capa de morter de 1 cm 

d'espessor. Les filades intermèdies es col·locaran amb les seves juntes verticals alternades, 

estenent el morter sobre la superfície massissa del seient del bloc. Les juntes horitzontals 

quedaran sempre enrasades. L'espessor màxim de les juntes de morter serà de 15 mm. No 

quedarà morter en l'interior dels blocs ni en la càmera si l'hagués. No s'usaran peces menors 

de mig bloc. 

L'última filada estarà composta per blocs de coronació, amb el fons sec en la seva 

part superior. 
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S'utilitzaran ploms i cordells per a aconseguir verticalitat i horitzontalitat en nafres i 

tendels respectivament. 

En cantons, trobades i creus de murs de bloc buit, es vessarà formigó per tongades 

d'altura no superior a 100 cm., al mateix temps que s'aixequen els murs, cuidant omplir tot el 

buit entre l'encofrat i els blocs. Si en lloc de formigó, s'utilitzen elements metàl·lics com 

ancoratge, haurien d'estar protegits contra la corrosió. 

L'armadura horitzontal d'ancoratge es col·locarà alternativament en cada filada, sobre 

l'un i l'altre mur. 

La longitud de lliurament de les peces llinda serà igual a l'altura de la peça. El guarit 

del formigó de la llinda es realitzarà per reg durant un mínim de 7 dies. 

Sense autorització expressa de l'adreça d'obra es prohibeix, en murs de càrrega, 

l'execució de fregues no assenyalades en els plànols. 

Se suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. Els murs, una 

vegada executats haurien de protegir-se de la pluja, gelades, vent, calor excessiva, cops, 

etc., i no es carregarà fins que hagi adquirit resistència suficient. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Si els blocs de formigó tenen segell de qualitat, bastarà amb identificar-los i 

comprovarlos, d'una altra manera se'ls faran assajos segons la RB-90, de dimensions, 

forma, secció, índex massís, absorció, succió, pes, densitat, resistència i aïllament. 

S'identificaran el tipus i classe de calç i si no disposen de distintiu de qualitat 

reconegut es faran assajos químics de finura de mòlt, enduriment i estabilitat de volum. 

Si el ciment disposa de distintiu de qualitat reconegut oficialment segons RC-03 es 

comprovarà la identificació, classe, tipus, categoria i distintius, d'una altra manera es faran 

assajos de resistència a compressió, temps d'enduriment, expansió, pèrdua al foc, residu 

insoluble, triòxid de sofre, clorurs, sulfurs, òxid d'alumini i putzolanitat, segons EHE i RC-03 

En aigües no potables sense experiències prèvies es realitzaran assajos d'exponent 

d'hidrogen pH, substàncies dissoltes, sulfats, ió Clor Cl-, hidrats de carboni i substàncies 

orgàniques solubles en èter, segons EHE. 

Es comprovaran la identificació, tipus, grandària i distintius de les sorres. Es faran 

assajos de matèria orgànica, granulometria i fins que passen pel tamís 0,08 segons EHE. 
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Dels morters preparats en obra es comprovarà el tipus, dosatge i es realitzaran 

assajos de resistència a compressió i consistència amb Con de Abrams. 

Dels morters envasats o a orri es comprovarà el marcat CE, el tipus i distintius de 

qualitat, i es realitzaran assajos de resistència a compressió i consistència amb Con de 

Abrams. 

Es farà un control cada 10 murs, 20 buits o 10 enllaços i no menys d'un per planta, 

del tipus d'acer, diàmetre, longitud, col·locació i recobriment. Es farà control del rebut i 

col·locació de blocs, desplomi i aplanetat del mur, de replanteig i per cada buit es farà un de 

massissat de brancals i suport de llinda. Per cada planta i per cada 50 enllaços, es farà una 

presa de 6 provetes per a comprovar la resistència característica del formigó. Es farà 

inspecció visual de discontinuïtats, dimensions de la fàbrica, aparell, adherència entre els 

blocs i el morter, trobada amb altres elements estructurals o complementaris i enllaços. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

 Replanteig: +-10 mm o +-20 entre eixos parcials o extrems, respectivament. 

 Faltes de morters: 30 mm o 10 si va revestit o no, respectivament. 

 Desplomi: 10 mm per planta, o 30 mm en tota la seva altura. 

 Horitzontalitat: 2mm per m. 

 Aplanetat: 10 mm per 2 m. 

 Resistència característica del formigó: 90% de l'especificada. 

 Toleràncies de les peces ceràmiques segons l'expressat en la UNE-EN 771-3 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la superfície executada deduint buits. 

Condicions de conservació i manteniment 

 



- 38 -                                                                                                   Annex E : Plec de Condicions 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

Modificació, sobrecàrrega, obertura de buits o fregues es realitzarà consultant a 

tècnic especialista. 

Cada any es comprovarà l'aparició de deformacions dels murs, desploms, 

abombaments, desplaçaments, fissures, portes i finestres que no tanquen bé o aparició 

d’eflorescències en aquest cas s'ha de posar en coneixement d'un tècnic especialista. 

Cada 5 anys es revisaran les juntes de dilatació, renovant-les cas que fos necessari.  

Cada 10 anys revisió per tècnic especialista. 

3.4.-  Fusteria exterior: Acer 

Descripció 

Tancaments de buits de façana, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de 

perfils d'acer laminat en calent o conformats en fred. 

Poden estar constituïdes per diverses fulles i ser fixes, abatibles de diferents 

maneres o corredisses. 

Materials 

Premarcs o cèrcols: 

Poden estar realitzats amb perfils d'acer galvanitzat o de fusta. 

Perfils d'acer: 

Seran d'acer laminat en calent o conformat en fred (espessor mínim de 0,88 mm), 

protegits contra la corrosió. Seran rectilinis, sense alabeos ni rebaves. 

Accessoris de muntatge: 

Esquadres, elements de fixació, burletes de goma, raspalls, ferralles i juntes 

perimetrals. Tots ells seran de material protegit contra l'oxidació. 

Posada en obra 
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Es caracteritzaran en funció de la Normativa Europea EN 12207 pel que fa a la 

permeabilitat a l'aire, l'EN 12208 respecte a l’estanquitat a l'aigua i l'EN 12210 en resistència 

al vent. 

Les unions entre perfils se soldaran en tot el perímetre de contacte. 

Els cèrcols es fixaran a la fàbrica mitjançant patilles d'acer galvanitzat, de 100 mm. 

de longitud i separades 250 mm. dels extrems i entre si de 550 mm. com a màxim. Tindrà 

com a mínim dues patilles per travesser o travesser. El perfil horitzontal del cèrcol, durà 1 

trepant de 30 mm² de secció en el centre i 2 a 100 mm dels extrems, per a desguàs de les 

aigües infiltrades. La fulla anirà unida al cèrcol mitjançant pernis o frontisses, d'acer 

inoxidable o galvanització, col·locats per soldadura al perfil i a 150 mm. dels extrems. En 

fusteries de fulles abatibles, el perfil superior del cèrcol durà 3 trepants de diàmetre 6 mm., 

uniformement repartits, i en finestra fixa, a més, el perfil horitzontal inferior durà 1 trepant 

d'igual dimensió en el centre. Entre la fulla i el cèrcol existirà una càmera d'expansió, amb 

folgança de tancament no major de 2 mm. 

La fusteria abatible durà un mecanisme de tancament i maniobra de funcionament 

suau i continu. Podrà muntar-se i desmuntar-se fàcilment per a les seves reparacions. La 

fusteria abatible d'eix horitzontal durà a més un braç retenidor articulat, que a l'obrir-se la 

fulla la mantingui en posició, formant un angle de 45º amb el cèrcol. Els plànols formats per 

la fulla i el cèrcol seran paral·lels en posició de tancat. 

En fusteria corredissa, les fulles aniran muntades sobre patins o corrioles d'acer 

inoxidable o material sintètic i proveïdes en la part superior de distanciadores, evitant les 

vibracions produïdes pel vent. Els carrils permetran el desplaçament de les fulles de forma 

suau. Els mecanismes de tancament i maniobra podran muntar-se i desmuntarse per a les 

seves reparacions. 

Per a assegurar l’estanquitat del tancament, les juntes al voltant del cèrcol o de la 

fulla, haurien de ser contínues i estar aixafades constant i uniformement. El segellat es 

realitzarà sobre superfícies netes i seques emprant materials de segellat compatibles amb la 

fusteria i l'obra de fàbrica. 

La fusteria vindrà protegida amb imprimació anticorrosiva mínima de 15 micres 

d'espessor i la protecció galvanitzada no presentarà discontinuïtats ni presentarà soldadures 

o trobades sense recobriment. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 
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Els perfils tindran distintius INCE. Si la direcció facultativa ho estima oportú es faran 

assajos de materials segons normes UNE de límit elàstic, resistència i allargament de 

trencament, doblegat simple, resiliència Charpy, duresa Brinell, anàlisis químiques, aspecte, 

mesures, toleràncies, adherència, espessor mig, massa i uniformitat de recobriment, 

permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent. 

Es faran controls de fusteria d'aplomat, enrasat i rebut de la fusteria, i fixació a la 

peanya i a la caixa de persiana. Cada 20 unitats de fusteria es farà una prova de servei 

d'estanqueïtat a l'aigua, i en totes les unitats es comprovarà el funcionament del mecanisme 

d'obertura i tancament. 

 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

 Desplomi del cèrcol: 2 mm. per m. 

 Enrasat: 2 mm. 

 Altura i amplària: +-0.5 mm. 

 Espessor i desviacions de esquadrat: +-0,1 mm. 

 Alabeo i curvatura: +-0,5 mm. 

 Diferència de longitud entre diagonals en cèrcols o precèrcols: 5 mm. si són majors 

de 3 m. i 3 mm. si són de 2 m. o menys. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la superfície per les cares exteriors del marc. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

Evitar el contacte permanent de la fusteria amb altres metalls. 
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En fusteries pintades es comprovarà el seu estat cada 3 anys renovant acabat si fos 

necessari. 

Cada 6 mesos es netejarà la fusteria amb sabó neutre amb aigua, aclarint i assecant 

amb posterioritat, es greixarà la ferramenta que ho necessiti i es comprovarà el seu estat 

general. 

 

 

 

3.5.-  Instal·lacions 

3.5.1.-   Sanejament 

Descripció 

Instal·lacions destinades a l'evacuació d'aigües pluvials i fecals fins a l'escomesa, 

fossa sèptica o sistema de depuració, podent fer-se mitjançant sistema unitari o separatiu. 

Materials 

 Arquetes. 

 Col·lectors de formigó, plàstic, i en algunes ocasions de gres, etc. 

 Desguassos i derivacions fins a baixant de plàstic i plom. 

 Pots sifònics 

 Baixants de fosa, fibrociment, plàstic, gres o coure. 

 Altres elements: en algunes ocasions poden dur també columna de ventilació, 

separador de greixos i fangs o hidrocarburs, pous de registre, bombes d'elevació, 

sondes de nivell, etc. 

Posada en obra 

La instal·lació haurà de complir les Normes Tecnològiques, Normes Bàsiques per a 

les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua de 1.975, UNE corresponents, Normes 

de l'empresa subministradora del servei i Ordenances Municipals. 
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Els col·lectors podran anar enterrats o suspesos. Si van enterrats els trams seran 

rectes i el pendent uniforme amb arquetes cada 20 m. en trams rectes, en la trobada entre 

baixant i col·lector i en canvis d'adreça i secció. Abans de la connexió al clavegueram es 

col·locarà una arqueta general sifònica enregistrable. Les arquetes i col·lectors seran 

enregistrables, amb pendents mínims de 1,5 %. Les arquetes donaran suport sobre llosa de 

formigó i les seves parets estaran perfectament esquerdejades i brunyides o seran de 

formigó i les trobades entre parets es faran en forma de mitja canya. 

En col·lectors suspesos es col·locaran maniguets de dilatació i en cada trobada o 

cada 25 m. es col·locarà un tap de registre. Es col·locaran maniguets passamurs per a 

travessar forjats o murs, evitant que quedin unions de canonades en el seu interior. Els 

canvis d'adreça es faran amb colzes de 45º i es col·locaran abraçadores cada 1,5 m. 

La unió entre desguassos i baixants es farà amb la màxima inclinació possible, mai 

menor de 45º. 

Les baixants sobrepassaran l'element més alt de l'edifici i quedaran distanciades 4 m. 

de buits i finestres. En cas d'instal·lar ventilacions secundàries es cuidarà que no puguin ser 

obstruïdes per brutícia o ocells. 

Els aparells sanitaris duran sifons individuals, units a baixant o a la sortida de pot 

sifònic, de diàmetre igual al dels conductes i enregistrable. L'altura mínima del tancament 

hidràulic d'un aparell sanitari serà de 25 mm. 

Si els col·lectors són de plàstic, la unió es farà per endoll, o introduint un tub 15 cm 

en l'altre, i en ambdós casos se segellarà la unió amb silicona. La xarxa horitzontal i les 

arquetes seran completament hermètiques. 

Les fosses sèptiques i els pous prefabricats contaran amb marcat CE segons norma 

harmonitzada UNE-EN 12566 i donaran suport sobre bases de sorra. Abans de posar en 

funcionament la fossa, s'omplirà d'aigua per a comprovar possibles assentaments del 

terreny. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

S'identificaran els tubs, es comprovaran els tipus, diàmetres i marcats. Els tubs de 

PVC, duran distintiu ANAIP i si ho disposa l'Adreça d'Obra es faran assajos segons normes 

UNE d'identificació, aspecte, mesures i toleràncies. Els tubs de formigó, a igual que els pous 

de formigó disposaran de marcat CE. 
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Es comprovarà la correcta situació i posició d'elements, les seves formes i 

dimensions, la qualitat dels materials, el pendent, la verticalitat, les unions, les rematades de 

ventilació, les connexions, l'enrasament superior de fosses sèptiques i pous de decantació 

amb paviment, la lliure dilatació dels elements respecte a l'estructura de l'edifici, i en general 

una correcta execució de la instal·lació d'acord amb les indicacions del projecte. 

Es faran proves de servei comprovant l’estanquitat de conduccions, baixants i 

desguassos, així com de fosses sèptiques i pous de decantació. Als desguassos i baixants 

també se'ls faran proves de funcionament. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la unitat o longitud acabada i provada. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

No es pot modificar o canviar l'ús de la instal·lació sense prèvia consulta d'un tècnic 

especialista. 

Els albellons, pots sifònics i sifons individuals haurien de romandre sempre amb 

aigua, perquè no es produeixin olors dolents. 2 vegades a l'any es netejaran i revisaran: 

albellons, pots sifònics i conductes de ventilació de la instal·lació. Revisió general de la 

instal·lació cada 10 anys. 

3.5.2.-   Electricitat 

Descripció 

Formada per la xarxa de captació i distribució d'electricitat en baixa tensió que 

transcorre des de l'escomesa fins als punts d'utilització i de posada a terra que connecta la 

instal·lació a elèctrodes enterrats en la terra per a reconduir fugides de corrent. 

Materials 

 Escomesa. 
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 Línia repartidora. 

 Comptadors. 

 Derivació individual. 

 Quadre general de protecció i distribució: Interruptors diferencials i magnetotèrmics. 

 Interruptor control de potència. 

 Instal·lació interior. 

 Mecanismes d'instal·lació. 

 Elèctrode de metalls estables enfront de la humitat i l'acció química del terreny. 

 Línies enllaç amb terra. Habitualment un conductor sense coberta. 

 Arqueta de posada a terra. 

 Preses de corrent. 

Posada en obra 

Compliran el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del 2 d'agost de 2002 i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries, les Normes pròpies de la companyia 

subministradora i les normes UNE corresponents. 

Les arquetes es col·locaran a distàncies màximes de 50 m. i en canvis d'adreça en 

circuits, canvis de secció de conductors, derivacions, creus de calçada i escomeses a punts 

de llum. 

La caixa general de protecció estarà homologada. S'instal·larà prop de la xarxa de 

distribució general i quedarà encastada en el parament a un mínim de 30 cm. del sòl i 

segons les disposicions de l'empresa subministradora i el més allunyada possible 

d'instal·lacions d'aigua, gas, telèfon, etc. Les portes estaran protegides contra la corrosió i no 

podran introduir-se materials estranys a través d'elles. 

La línia repartidora anirà per zones comunes i en l'interior de tubs aïllants. 

El recinte de comptadors estarà revestit de materials no inflamables, no ho 

travessaran altres instal·lacions, estarà il·luminat, ventilat de forma natural i disposarà 

d'albelló. 
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Les derivacions individuals discorreran per parts comunes de l'edifici per tubs 

enterrats, encastats o adossats, sempre protegides amb tubs aïllants, contant amb un 

registre per planta. Si les tapes de registre són de material combustible, es revestiran 

interiorment amb un material no combustible i en la part inferior dels registres es col·locarà 

una placa tallafoc. Les derivacions d'una mateixa canaladura es col·locaran a distàncies a 

eix de 5 cm. com a mínim. 

Els quadres generals de distribució s'encastaran o fixaran, el mateix que els 

interruptors de potència. Aquests últims es col·locaran prop de l'entrada de l'habitatge a una 

altura compresa entre 1,5 i 2 m. 

Els tubs de la instal·lació interior aniran per fregues amb registres a distàncies 

màximes de 15 m. Les fregues verticals se separaran almenys 20 cm. de cèrcols, la seva 

profunditat serà de 4 cm. i la seva amplària màxima el doble de la profunditat. Si hi ha 

fregues paral·leles als dos costats del mur, estaran separades 50 cm. Es cobriran amb 

morter o guix. Els conductors s'uniran en les caixes de derivació, que se separaran 20 cm. 

del sostre, les seves tapes estaran adossades al parament i els tubs aïllants s'introduiran 

almenys 0,5 cm. en elles. 

Per a la posada a terra es col·locarà un cable al voltant de l'edifici al que es 

connectaran els elèctrodes situats en arquetes enregistrables. Les unions entre elèctrodes 

es faran mitjançant soldadura autògena. Les piques es clavaran per trams amidant la 

resistència a terra. En comptes de piques es pot col·locar una placa vertical, que sobresurti 

50 cm del terreny coberta amb terra argilenca. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Duran la marca AENOR tots els conductors, mecanismes, aparells, cables i 

accessoris. 

Els comptadors disposaran de distintiu MICT. Els instal·ladors seran professionals 

qualificats amb la corresponent autorització. 

Es comprovarà la situació dels elements que componen la instal·lació, que el traçat 

sigui l'indicat al projecte, dimensions, distàncies a altres elements, accessibilitat, 

funcionabilitat, i qualitat dels elements i de la instal·lació. 

Finalment es faran proves de servei comprovant la sensibilitat d'interruptors 

diferencials i el seu temps de tir, resistència a l'aïllament de la instal·lació, la tensió de 

defecte, la posada a terra, la continuïtat de circuits, que els punts de llum emeten la 
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il·luminació indicada, funcionament de motors i grups generadors. La tensió de contacte serà 

menor de 24 V o 50 V, segons siguin locals humits o secs i la resistència serà menor que 10 

ohms. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

 Dimensions de caixa general de protecció: +-1 % 

 Enrasament de tapes amb el paviment: +-0,5 cm. 

 Acabats del quadre general de protecció: +- 2 mm 

 Profunditat del cable conductor de la xarxa de terra: -10 cm. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la unitat o longitud acabada i provada. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

Prohibit connectar aparells amb potències superiors a les previstes per a la 

instal·lació, o diversos aparells la potència dels quals sigui superior. 

Qualsevol anomalia es posarà en coneixement d'instal·lador electricista autoritzat. 

Es comprovarà el bon funcionament dels interruptors diferencials mensualment. 

Revisió anual del funcionament de tots els interruptors del quadre general de 

distribució. 

3.5.3.-   Ventilació 

Descripció 

Instal·lacions destinades a la renovació de l'aire a l'interior dels edificis. 
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Materials 

Conductes i accessoris de xapa metàl·lica de coure o acer, de fibra de vidre, etc. Els 

conductes seran llisos, no presentaran imperfeccions interiors ni exteriors, rugositats ni 

rebaves, estaran nets, no desprendran fibres ni gasos tòxics, no permetran la formació 

d’espores ni bacteris, seran estancs a l'aire i al vapor d'aigua, no propagaran el foc i 

resistiran els esforços als quals es vegin sotmesos. 

Elements de consum: Format per ventiloconvectors, inductores, reixetes, difusores... 

Altres elements: Com filtres, ventiladors... 

Posada en obra 

La situació, recorregut i característiques de la instal·lació seran les indicades en 

projecte. Es procurarà que els recorreguts siguin el més curts possible. La secció mínima 

dels conductes serà la de la boca a la qual estigui fixat. L'aigua que pugui condensar-se en 

el seu interior anirà a la xarxa d'evacuació. Les fixacions seran sòlides de manera que no es 

produeixin vibracions i no transmetin tensions als conductes. No vibrarà cap element de la 

instal·lació, especial cura es prestarà a la maquinària susceptible de provocar sorolls o 

vibracions molestes, quedant aïllats els locals que les alberguin i dessolidaritzats amb 

elements rígids o estructurals de l'edifici. 

Els suports de fixació per a conductes estaran protegits contra l'oxidació. Les unions 

entre conductes de xapa galvanitzada es faran engatillades, amb tires transversals entre 

conductes i els equips seran de material flexible i impermeables. 

Els difusors i reixetes seran d'alumini i duran comportes de regulació de cabal. 

Una vegada acabada la instal·lació es faran totes les connexions, es col·locaran els 

elements de regulació, control i accessoris, es netejarà el seu interior i es comprovarà 

l’estanquitat abans d'introduir el refrigerant. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Els materials i components tindran les característiques definides en la documentació 

del fabricant, en la normativa corresponent, en projecte i per la direcció facultativa. Duran 

una placa en la qual s'indiqui el nom del fabricant, el model, nombre de sèrie, 

característiques i càrrega de refrigerant. 
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Es faran controls de la posada en obra quant a la situació d'elements, dimensions, 

fixacions, unions, i qualitat dels elements i de la instal·lació. 

Una vegada acabada la instal·lació es faran proves de servei: prova hidrostàtica de 

canonades, de xarxes de conductes, de lliure dilatació, d'eficiència tèrmica i de 

funcionament, segons els ITE 06.4.1, 06.4.2, 06.4.3, i 06.4.5 del RITE. 

 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o al contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la unitat o longitud acabada i provada. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

Qualsevol modificació de la instal·lació es realitzarà per tècnic especialista. 

Les tasques de manteniment seran realitzades per personal qualificat 

3.5.4.-   Protecció contra incendis 

Descripció 

Instal·lacions per a detectar incendis, donar el senyal d'alarma i extingir-los, amb la 

finalitat d'evitar que es produeixin, o en cas que s'iniciïn, protegir a persones i materials. 

Materials 

 Extintors portàtils. 

 Boques d'incendi equipades. 

 Detecció i alarma. 

Posada en obra 
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Estaran acabats, nets i anivellats els paraments als quals es vagin a fixar els 

elements de la instal·lació. La separació mínima entre canonades i entre aquestes i 

elements elèctrics serà de 30 cm. fixant-se les canalitzacions als paraments si són 

encastades emplenant les fregues amb morter o guix, i mitjançant tacs o cargols si van per 

la superfície. 

Si han de travessar l'estructura, ho faran mitjançant passamurs. Les connexions 

entre tubs seran roscades i estanques, i es pintaran amb mini. Si es fa reducció de diàmetre, 

es farà excèntrica. 

La distància mínima entre detectors i paraments verticals serà de 0,5 m, i la màxima 

no superarà la meitat del costat del quadrat que formen els detectors col·locats. 

Els polsadors manuals d'alarma quedaran col·locats en lloc visible i accessible. 

Els blocs autònoms d'il·luminació d'emergència es col·locaran a una altura del sòl 

més gran de 2,10 m. 

Les BIE quedaran col·locades sobre un suport rígid, en lloc accessible, allunyades 

com a màxim 5 m. de portes de sortida, i el seu centre quedarà a una altura del sòl de 1,5 m. 

Els extintors portàtils es col·locaran en lloc visible (preferiblement sota llum 

d'emergència), accessible, prop de la sortida, i la part superior de l'extintor quedarà a una 

altura màxima de 1,70 m del sòl. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Tots els materials i elements de la instal·lació tindran marca AENOR a més del 

preceptiu marcat CE en aquells components que disposen de norma harmonitzada i han 

complert el termini d'entrada en vigor del marcat CE com BIEs, extintors o dispositius 

d'alarma i detecció. 

Es faran proves de servei a la instal·lació: se li faran proves d'estanqueïtat i 

resistència mecànica segons RD 1.972/1993 a les boques d'incendi equipades; es 

comprovarà l’estanquitat de conductes; es comprovarà el correcte funcionament de la 

instal·lació de detectors. 

La instal·lació serà realitzada per un instal·lador homologat que estendrà el 

corresponent certificat. 

Criteris de mesurament i valoració 
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En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la unitat o longitud acabada i provada. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització 

de l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

 La modificació, canvi d'ús, ampliació... es realitzarà per un tècnic especialista. 

 El manteniment de la instal·lació de protecció contra incendis, serà realitzada per un 

tècnic especialista. 

 Anualment, es realitzarà una revisió general de les lluminàries per a detectar 

possibles deficiències i si precisen substitució de bateries, llums o altres elements. 

 Anualment, el tècnic revisarà els extintors i cada 5 anys es realitzarà el timbrat. 

 Anualment, el tècnic revisarà els BIEs i cada 5 anys es realitzarà una prova de 

resistència de la mànega sotmetent-la a pressions de prova de 15Kg/cm2 

 Anualment, el tècnic especialista revisarà la xarxa de detecció i alarma. 

3.6.-  Revestiments 

3.6.1.-   Paraments: arrebossats i esquerdejats 

Descripció 

Revestiments continus, aplicats sobre paraments interiors o exteriors, de morter de 

ciment, calç, mixt ciment-calç o de resines sintètiques. 

Materials 

Morter: 

L’aglomerant empleat podrà ser ciment o mixt amb calç. 
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Els ciments compliran les especificacions amatents en el RC-03 i normes 

harmonitzades UNE EN 197-1 i les calç segons normes UNE EN 459-1. Ambdós 

aglomerants se subministraran acompanyats d'un albarà amb les dades exigides en els seus 

Plecs de Recepció i acompanyats del certificat de conformitat amb el marcat CE. 

Poden emprar-se sorres naturals procedents de rius, mina i platja, o de machaqueo, 

o bé barreja d'elles. El subministrador haurà de garantir documentalment el compliment del 

marcat CE, per a això cada càrrega anirà acompanyada per fulla de subministrament que 

estarà en tot moment a la disposició de l'Adreça de l'Obra, en la qual figurin la declaració de 

conformitat del producte segons aquest marcat. Els àrids haurien de complir les condicions 

físic-químiques, físic-mecàniques, de granulometria i forma indicades en la norma 

harmonitzada UNE-EN 13139 

S'admeten totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. En cas de dubte, 

l'aigua complirà les condicions d'acidesa, pH, contingut de substàncies dissoltes, sulfats, 

clorurs, olis, grasses i de hidrats de carboni determinats en normes UNE descrites en la 

EHE. 

En cas d'emprar additius el fabricant subministrarà l'additiu correctament etiquetat i 

disposarà de marcat CE aportant la fitxa de declaració de conformitat a dita marcada i 

certificat de control de producció en fàbrica tot això segons norma harmonitzada UNEEN 

934-3. La Direcció facultativa haurà d'autoritzar la seva utilització i en la seva incorporació a 

la barreja se seguirà estrictament el disposat pel fabricant. 

Les barreges preparades, envasades o a orri duran el nom del fabricant, la quantitat 

d'aigua a afegir per a obtenir les resistències desitjades i disposaran de garantia documental 

del compliment del marcat CE i haurien de complir les condicions indicades en la norma 

harmonitzada UNE-EN 998-1 

Reforç: 

Consisteix en una malla que pot ser metàl·lica, de fibra de vidre o polièster. 

Posada en obra 

Prèviament a l'aplicació de l'esquerdejat la coberta estarà acabada o tindrà almenys 

3 plantes d'estructura per damunt, si es va a realitzar en l'interior, i funcionarà l'evacuació 

d'aigües si és exterior. 
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La superfície sobre la qual es vagi a aplicar haurà fargat, estarà neta, rugosa i 

humida. 

Es pastarà exclusivament la quantitat de morter necessari i no es podrà afegir aigua 

després de la seva pastat. Si la superfície és d'acer, primer es cobrirà amb ceràmica o peces 

de ciment. No s'executarà amb temperatures inferiors a 0º C o superiors a 38º C, en temps 

de gelades, plujós, extremadament sec o calorós o quan la superfície estigui exposada al 

sol, o a vents secs i càlids. 

Si l'esquerdejat va reglejat, es col·locaran mestres de morter a distàncies màximes 

de 1 m. en cada drap, en cantons, perímetre del sostre i buits aplicant entre elles el morter 

per capes fins a aconseguir l'espessor que serà d'un màxim de 2 cm. per capa. En les 

trobades de façana i sostre s'esquerdejarà el sostre en primer lloc. Si el suport presenta 

discontinuïtats o diferents materials es col·locarà tela de reforç, tibada i fixada, amb solapes 

mínims de 10 cm a cada costat. 

Abans de l'enduriment de l'esquerdejat se li donarà un acabat rugós, remolinat o 

brunyit, depenent del revestiment que es vagi a aplicar sobre ell. 

Una vegada fargat l'esquerdejat es procedirà a l’arrebossat. Si és de morter de 

ciment s'aplicarà amb plana o projectat i tindrà un espessor mínim de 8 mm. Si és de morter 

de calç, s'aplicarà en dues capes amb remolinador, fins a aconseguir un espessor mínim de 

10 mm. Si és de morter de resines, es dividirà la superfície en draps no superiors a 10 m², 

es fixaran cintes adhesives on es prevegin talls que es desenganxaran una vegada endurit 

el morter, i l'espessor mínim del arrebossats serà 1 mm. 

El arrebossats sobre superfícies horitzontals es reforçarà amb malla metàl·lica i 

s'ancorarà al forjat. Es respectaran les juntes estructurals. S'evitaran cops o vibracions 

durant l'enduriment i no s'admetran assecats artificials. Una vegada transcorregudes 24 h de 

la seva execució, es mantindrà humida la superfície fins que el morter hagi fargat. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Si el ciment i la calç disposen de distintiu de qualitat reconegut oficialment es 

comprovarà la identificació, classe, tipus, categoria i distintius, d'una altra manera es faran 

assajos. Per al ciment de resistència a compressió, temps d'enduriment, expansió, pèrdua al 

foc, residu insoluble, triòxid de sofre, clorurs, sulfurs, òxid d'alumini i putzolanitat, segons 

EHE i RC-03 i per a la calç es faran assajos químics, de finura de mòlt, enduriment i 

estabilitat de volum. 
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En aigües no potables sense experiències prèvies es realitzaran assajos d'exponent 

d'hidrogen pH, substàncies dissoltes, sulfats, ió Clor Cl-, hidrats de carboni i substàncies 

orgàniques solubles en èter, segons EHE. 

Es comprovarà la identificació, tipus, grandària i distintius de les sorres realitzant 

assajos de matèria orgànica, granulometria i fins que passen pel tamís 0,08 segons EHE, si 

no disposen de segell de garantia. 

Dels morters preparats en obra es comprovarà el tipus, dosatge i es realitzaran 

assajos de resistència mecànica i consistència amb Con de Abrams. Els morters envasats o 

a orri es comprovarà el marcat CE, el tipus i distintius de qualitat. 

Cada 100 m² es farà un control de l'execució comprovant la preparació del suport, 

dosatge del morter, espessor, acabat, aplanetat, horitzontalitat, verticalitat, disposició dels 

materials, adherència al suport, juntes i unions amb altres elements. 

Toleràncies màximes admissibles: 

 aplanetat: 5 mm. per m. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o al contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la superfície executada deduint buits. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

No fixar o penjar elements pesats dels arrebossats, sinó de l'element resistent. 

Cada 3 anys revisió amb la finalitat de detectar l'aparició de fissures, taques, falta 

d'adherència... informant si escau al tècnic. 

En la neteja periòdica del revestiment, si no està recobert per pintures o altres 

elements, s'emprarà aigua a baixa pressió amb raspall suau. 

3.6.2.-   Monocapes 
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Descripció 

Revestiment continu format per una única capa de morter tradicional amb additius 

especials, podent dur un acabat a la pedra, raspat, a la tirolesa, rugós, xafat o allisat. 

 

 

Materials 

Morter: 

La barreja vindrà preparada de fàbrica i disposarà de D.I.T. Document d'Idoneïtat 

Tècnica en vigor. Per tant, en obra no se li afegirà cap component com ciments, sorres, 

pigments o additius. 

L'aigua serà potable o es coneixeran dades sobre la seva ocupació en altres obres 

anteriorment, de no ser així, haurien d'analitzar-se les aigües, i excepte justificació especial 

haurien de complir les condicions d'exponent d'hidrogen pH, substàncies dissoltes, sulfats, ió 

clorur, hidrats de carboni i substàncies orgàniques solubles en èter indicades en l'article 27 

de la EHE. Es prohibeix l'ús d'aigües de mar o salines anàlogues per al pastat o guarit. 

Juntes: 

Es faran amb junquillos de fusta, plàstic, alumini lacat o anoditzat. 

Malla: 

S'utilitzarà com reforç en punts singulars i serà de fibra de vidre resistent als àlcalis, 

de polièster o acer galvanitzat o inoxidable. 

Posada en obra 

La barreja preparada de fàbrica s'emmagatzemarà en lloc cobert, ventilat i protegit de 

la humitat. Abans d'aplicar es comprovarà que el suport sigui resistent, pla, rugós, estable, 

net, amb una temperatura d'entre 5 i 30º, amb el grau d'humitat adequat segons indicacions 

del fabricant i no presentarà una absorció excessiva. El morter es prepararà segons les 

indicacions del fabricant i s'aplicarà mecànicament o amb plana en una capa que tindrà un 

espessor mínim de 10 mm. i màxim de 15 mm., aplicant en dues capes espessors majors.  
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Es respectaran les juntes estructurals i es deixaran juntes de treball a distàncies 

màximes de 2 m. entre horitzontals i 7 m. entre verticals que s'aconseguiran col·locant 

junquillos abans d'aplicar el revestiment i llevant-los una vegada hagi fargat. Es col·locaran 

malles com a reforç en juntes estructurals, unions de distints materials, llindes, forjats, etc., 

que cobriran 20 cm a cada costat de la junta i quedaran centrades en l'espessor del 

revestiment. 

Si l'acabat superficial serà raspat, es deixarà fargar el morter 6-7 hores a l'hivern i 2-3 

a l'estiu. Si l'acabat és amb pedra projectada, quedarà un espessor mínim de morter entre la 

pedra i el suport de 8 mm. 

Després de l'execució es realitzarà el guarit regant lleugerament amb aigua fins que 

el morter hagi fargat. 

No es treballarà amb temperatures baixes, humitat elevada, risc de gelades i pluja. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

La barreja preparada en fàbrica posseirà el DIT. En l'envàs apareixerà el nom del 

producte, identificació del fabricant, pes, instruccions d'ocupació i emmagatzematge, 

referència, data de fabricació, color, nombre de lot de fabricació i temps màxim de validesa. 

Es comprovarà la preparació del suport, resistència del morter, espessor, col·locació 

de malles en juntes, aplanetat i que no hi hagi defectes com bombaments, desplomis, 

desnivells i descolgaments. 

Toleràncies màximes admissibles: 

 aplanetat: 5 mm. per m. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o al contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la superfície executada, deduint buits. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 
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No fixar o penjar elements pesats dels arrebossats, sinó de l'element resistent. 

Cada 3 anys revisió amb la finalitat de detectar l'aparició de fissures, taques, falta 

d'adherència... informant si escau al tècnic. 

En la neteja periòdica del revestiment, si no està recobert per pintures o altres 

elements, s'emprarà aigua a baixa pressió amb raspall suau. 

3.6.3.-   Pintures 

Descripció 

Revestiments continus de paraments i elements d'estructura, fusteria, i elements  

d'instal·lacions, situats a l'interior o exterior, amb pintures i vernissos com acabat decoratiu o 

protector. 

Materials 

Pintures i vernissos: 

Poden ser pintures al tremp, a la calç, al silicat, al ciment, plàstica... que es 

barrejaran amb aigua. També poden ser pintures a l'oli, a l'esmalt, martelé, laca 

nitrocel·lulòsica, vernís, pintura a la resina vinílica, bituminoses...que es barrejaran amb 

dissolvent orgànic. 

També estaran compostes per pigments normalment d'origen mineral i aglutinants 

d'origen orgànic, inorgànic i plàstic, com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat d'insulsa, 

ciment blanc, resines sintètiques, etc. 

Additius: 

S'afegiran en obra i seran antisilicones, acceleradors d'assecat, matitzants de 

lluentor, colorants, tints, dissolvents, etc. 

Imprimació: 

Pot aplicar-se abans que la pintura com preparació de la superfície. Poden ser 

imprimacions per a galvanitzacions i metalls no ferris, anticorrosiva, per a fusta i segelladora 

per a guix i ciment. 

Posada en obra 
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La superfície d'aplicació estarà neta, llisa i anivellada, s'escatarà si és necessari per a 

eliminar adherències i imperfeccions i es plastecerán les coqueres i cops. Estarà seca si es 

van a utilitzar pintures amb dissolvents orgànics i s'humitejarà per a pintures de ciment. Si 

l'element a revestir és fusta, aquesta tindrà una humitat entre 14 i 20 % en exterior o entre 8 

i 14 % en interior. Si la superfície és de guix, ciment o ofici de paleta, la humitat màxima serà 

del 6 %. L'assecat de la pintura serà natural amb una temperatura ambient entre 6 i 28 º C, 

sense solejament directe ni pluja i la humitat relativa menor del 85 %. La pintura no podrà 

aplicar-se passades 8 hores després de la seva barreja, ni després del termini de caducitat. 

Sobre superfícies de guix, ciment o ofici de paleta, s'eliminaran les eflorescències 

salines i les taques de floridura que també es desinfectaran amb dissolvents fungicides. 

Si la superfície és de fusta, no tindrà fongs ni insectes, es sanejarà amb fungicides o 

insecticides i eliminarà tota la resina que pugui contenir. 

Si la superfície és metàl·lica s'aplicarà prèviament una imprimació anticorrosiva. 

En l'aplicació de la pintura es tindrà en compte les instruccions indicades pel fabricant 

especialment el temps d'assecat indicats. 

Per tipus de pintures: 

Pintura al tremp: s'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït fins a la impregnació dels 

porus, i una mà de tremp com acabat. 

Pintura a la calç: s'aplicarà una mà de fons amb pintura de calç diluïda fins a la 

impregnació dels porus, i dues mans d'acabat. 

Pintura al ciment: Es protegiran les fusteries. El suport ha d'estar lleugerament 

humitejat, realitzant la barreja en el moment de l'aplicació. 

Pintura al silicat: es protegirà la fusteria i vidrieria per a evitar esquitxades, la barreja 

es farà en el moment de l'aplicació, i es donaran dues mans. 

Pintura plàstica: si s'aplica sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una imprimació 

segelladora i dues mans d'acabat. Si s'aplica sobre fusta, es donarà una imprimació 

tapaporos, es plastecerán les vetes i cops, s'escatarà i es donaran dues mans. 

Pintura a l'oli: s'aplicarà una imprimació, es plastecerán els cops i es donaran dues 

mans d'acabat. 
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Pintura a l'esmalt: s'aplicarà una imprimació. Si es dóna sobre guix ciment o fusta es 

plastecerá, es donarà una mà de fons i una d'acabat. Si s'aplica sobre superfície metàl·lica 

durà dues mans d'acabat. 

Vernís: es donarà una mà de fons de vernís diluït, s'escatarà i es donaran dues mans 

d'acabat. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

L'envàs de les pintures durà una etiqueta amb les instruccions d'ús, capacitat de 

l'envàs, caducitat i segell del fabricant. 

S'identificaran les pintures i vernissos que duran marca AENOR, en cas contrari es 

faran assajos de determinació de temps d'assecat, de la matèria fixa i volàtil i de 

l'adherència, viscositat, poder cobridor, densitat, pes específic, resistència a immersió, 

plegat, i espessor de pintura sobre el material ferromagnètic. 

Es comprovarà el suport, la seva humitat, que no tingui restes de pols, grassa, 

eflorescències, òxid, floridura...que estigui llis i no tingui asprors o descontxats. 

Es comprovarà la correcta aplicació de la capa de preparació, mà de fons, 

imprimació. 

Es comprovarà l'acabat, la uniformitat, continuïtat i nombre de capes, que hagi una 

bona adherència al suport i entre capes, que tingui un bon aspecte final, sense descontxats, 

borses, quartejaments...que sigui del color indicat, i que no es faci un assecat artificial. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la superfície executada, deduint buits majors de 2 m2 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

Evitar els cops, fregaments i humitats. La neteja es realitzarà amb productes 

adequats al tipus de pintura aplicada. 
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Cada 3 anys es revisarà l'estat general i si escau s'optarà pel repintat o reposició de 

la mateixa. 

 
 

4.- Condicions econòmiques 

El Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs executats, quan hagin estat 

realitzats d'acord amb el Projecte, al contracte signat amb el promotor, a les especificacions 

realitzades per la Direcció i a les Condicions generals i particulars del plec de condicions. 

4.1.-  Fiances i assegurances 

A la signatura del contracte, el Contractista presentés les fiances i assegurances 

obligades a presentar per Llei, així mateix, en el contracte subscrit entre Contractista i 

Promotor es podrà exigir totes les garanties que es considerin necessàries per a 

assegurar la bona execució i finalització de l'obra en els termes establerts en el contracte i 

en el projecte d'execució. 

El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada mentre duri el termini 

d'execució, fins a la seva recepció. 

4.2.-  Termini d'execució i sanció per retard 

Si l'obra no està acabada per a la data prevista, el Propietari podrà disminuir les 

quanties establertes en el contracte, de les liquidacions, fiances o similars. 

La indemnització per retard en la terminació de les obres, s'establirà per cada dia 

natural de retard des del dia fixat per a la seva terminació en el calendari d'obra o en el 

contracte. L'import resultant serà descomptat a càrrec de les certificacions o a la fiança. 

El Contractista no podrà suspendre els treballs o realitzar-los a ritme inferior que 

l'establert en el Projecte, al·legant un retard dels pagaments. 

4.3.-  Preus 

Preus contradictoris 

Els preus contradictoris s'originen com a conseqüència de la introducció d'unitats o 

canvis de qualitat no previstes en el Projecte per iniciativa del Promotor o la Direcció 
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facultativa. El Contractista està obligat a presentar proposta econòmica per a la realització 

d'aquestes modificacions i a executar-lo en cas d'haver acord. 

El Contractista establirà els descomposts, que haurien de ser presentats i aprovats 

per la Direcció facultativa i el Promotor abans de començar a executar les unitats d'obra 

corresponents. 

S'aixecaran actes signades dels preus contradictoris en triple versió signades per la 

Direcció facultativa, el Contractista i el Propietari. 

Projectes adjudicats per subhasta o concurs 

Els preus del pressupost del projecte seran la base per a la valoració de les obres 

que hagin estat adjudicades per subhasta o concurs. A la valoració resultant, se li afegirà el 

percentatge necessari per a l'obtenció del preu de contracta, i posteriorment, es restarà el 

preu corresponent a la baixa de subhasta o rematada. 

Revisió de preus 

No s'admetran revisions dels preus contractats, excepte obres extremadament 

llargues o que s'executin en èpoques d'inestabilitat amb grans variacions dels preus en el 

mercat, tant a l'alça com a la baixa i en qualsevol cas, aquestes modificacions han de ser 

consensuades i aprovades per Contractista, Direcció facultativa i Promotor. 

En cas d'augment de preus, el Contractista sol·licitarà la revisió de preus a la Direcció 

facultativa i al Promotor, qui cas d'acceptar la pujada convindran un nou preu unitari, abans 

d'iniciar o continuar l'execució de les obres. Es justificarà la causa de l'augment, i 

s'especificarà la data de la pujada per a tenir-la en compte en l'apilament de materials en 

obra. 

En cas de baixada de preus, es convindrà el nou preu unitari d'acord entre les parts i 

s'especificarà la data que comencin a regir. 

4.4.-  Mesuraments i valoracions 

El Contractista d'acord amb la Direcció facultativa haurà d'amidar les unitats d'obra 

executes i aplicar els preus establerts en el contracte entre les parts, aixecant actes 

corresponents als mesuraments parcials i finals de l'obra, realitzades i signades per la 

Direcció facultativa i el Contractista. 
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Tots els treballs i unitats d'obra que vagin a quedar ocults en l'edifici una vegada que 

s'hagi acabat, el Contractista posarà en coneixement de la Direcció facultativa amb antelació 

suficient per a poder amidar i prendre dades necessàries, d'una altra manera, s'aplicaran els 

criteris de mesurament que estableixi la Direcció facultativa. 

Les valoracions de les unitats d'obra, inclosos materials accessoris i treballs 

necessaris, es calculen multiplicant el nombre d'unitats d'obra pel preu unitari (inclosos 

despeses de transport, indemnitzacions o pagaments, impostos fiscals i tota tipus de 

càrregues socials). 

El Contractista lliurarà una relació valorada de les obres executades en els terminis 

previstos, a origen, a la Direcció facultativa, en cadascuna de les dates establertes en el 

contracte realitzat entre Promotor i Contractista. 

El mesurament i valoració realitzades pel contractista haurien de ser aprovades per 

la Direcció facultativa, o per contra aquesta haurà d'efectuar les observacions convenients 

d'acord amb els mesuraments i anotacions preses en obra. Una vegada que s'hagin corregit 

aquestes observacions, la Direcció facultativa donarà la seva certificació signada al 

Contractista i al Promotor. 

El Contractista podrà oposar-se a la resolució adoptada per la Direcció facultativa 

davant el Promotor, prèvia comunicació a la Direcció facultativa. La certificació serà 

inapel·lable en cas que transcorreguts 10 dies, o altre termini pactat entre les parts, des del 

seu enviament, la Direcció facultativa no rep cap notificació, que significarà la conformitat del 

Contractista amb la resolució. 

Abonament d'assajos i proves 

Les despeses de les anàlisis i assajos ordenats per la Direcció facultativa, seran a 

compte del Contractista quan l'import màxim correspon al 1% del pressupost de l'obra 

contractada, i del Promotor l'import que superi aquest percentatge. 

4.5.-  Certificació i abonament 

Les obres s'abonaran als preus d'execució material establerts en el pressupost 

contractat per a cada unitat d'obra, tant en les certificacions com en la liquidació final. 

Les partides alçades una vegada executades, s'amidaran en unitats d'obra i 

s'abonaran a la contracta. Si els preus d'una o més unitats d'obra no estan establerts en els 

preus, es consideraran com si fossin contradictoris. 

 



- 62 -                                                                                                   Annex E : Plec de Condicions 

Les obres no acabades o incompletes no s'abonaran o s'abonessin en la part que es 

trobin executades, segons el criteri establert per la Direcció facultativa. 

Les unitats d'obra sense acabar, fora de l'ordre lògic de l'obra o que puguin sofrir 

deterioracions, no seran qualificades com certificables fins que la Direcció facultativa no ho 

consideri oportú. 

Les certificacions es remetran al Propietari, amb caràcter de document i lliuraments a 

bon compte, sense que suposin aprovació o recepció en obra, subjectes a rectificacions i 

variacions derivades de la liquidació final. 

El Promotor haurà de realitzar els pagaments al Contractista o persona autoritzada 

pel mateix, en els terminis previstos i el seu import serà el corresponent a les especificacions 

dels treballs expedits per la Direcció facultativa. 

Es podran aplicar fórmules de depreciació en aquelles unitats d'obra, que després de 

realitzar els assajos de control de qualitat corresponents, el seu valor es trobi per sobre del 

límit de rebot, molt pròxim al límit mínim exigit encara que no arribi a arribar-lo a, però que 

obtingui la qualificació d'acceptable. Les mesures adoptades no implicaran la pèrdua de 

funcionalitat, seguretat o que no puguin ser resoltes posteriorment, en les unitats d'obra 

afectades, segons el criteri de la Direcció facultativa. 

5.- Condicions legals 

Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre's a l'arbitri dels tribunals 

amb jurisdicció en el lloc de l'obra. 

És obligació de la contracta, així com de la resta d'agents intervinents en l'obra el 

coneixement del present plec i el compliment de tots els seus punts. 

El contractista serà el responsable amb caràcter general de les labors de policia de 

l'obra i del solar fins a la recepció de la mateixa, sol·licitarà els preceptius permisos i 

llicències necessàries i barrarà el solar complint amb les ordenances o consideracions 

municipals. totes les labors citades seran al seu càrrec exclusivament. 

Podran es causes suficients per a la rescissió de contracte les quals a continuació es 

detallen: 

 Mort o incapacitat del Contractista. 

 La fallida del Contractista. 
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 Modificacions substancials del Projecte que comportin la variació en un 50 % del 

pressupost contractat. 

 No iniciar l'obra en el mes següent a la data convinguda. 

 Suspendre o abandonar l'execució de l'obra de forma injustificada per un termini 

superior a dos mesos. 

 No concloure l'obra en els terminis establerts o aprovats. 

 Incompliment de les condicions de contracte, projecte en execució o determinacions 

establertes per part de la Direcció facultativa. 

 Incompliment de la normativa vigent de Seguretat i Salut en el treball. 

Durant la totalitat de l'obra s'estarà al disposat en la normativa vigent, especialment 

la d'obligat compliment. 

 

 

 




