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CONSISTENT EN LA EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ DE LA XEMENEIA DE LA BÓVILA SALES 
 
 
 
 

 
I MEMÒRIA  
 
 
 
1. Objectius 
 
El present Projecte Executiu defineix les tasques a realitzar per a la rehabilitació de la 
xemeneia de Can Sales (antiga bòvila Marieges) amb l’objectiu de garantir la seva 
estabilitat, integritat i seguretat d’ús del seu entorn. 
 
Es tracta de:  
- estudiar les opcions de intervenció i justificar la solució adoptada 
- plantejar les actuacions de consolidació i reconstrucció  
- redactar la documentació necessària per a la correcta execució del l’obra 
 
La viabilitat d’aquestes propostes hauran de ser comprovades in situ, i aprovades per 
la Direcció Facultativa de la obra així com per les autoritats i tècnics competents de 
l’Ajuntament i Departament de Patrimoni.  
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2. Documentació preliminar 
 
El present Projecte desenvolupa les propostes avançades a l’Informe-Diagnòstic 
presentat al gener de 2016 pel mateix equip redactor, i es complementa amb els 
estudis específics que s’adjunten: 
 
- Consolidació estructural (BBG Estructures, Robert Brufau, Dr. arquitecte) 
- Parallamps (Ingesco) 
- Col·laboració de Xavier Pigrau i Antoni Paricio, arquitectes 
 
 
 
 
3. Estat actual 

 
3.0 Emplaçament: 

CM Fondo del 136 
antiga Bòvila Sales 
08840 Viladecans 
Ref. Cadastral: 8552108DF1785A0001RJ 
 
 

3.1 Documentació preliminar 
 
Als Annexes s’adjunta l’Informe-Diagnòstic preliminar (gener 2016). 
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La xemeneia està inclosa en la nau principal de la antiga bòvila Sales i la seva funció 
era la d’afavorir la combustió i evacuar els fums del forn Hoffman situat a la cota del 
terreny natural (+14,89); la xemeneia resta exempta des de la primera planta (+18.09).  
A partir d’aquest punt la xemeneia assoleix una alçada de 22,27 m.   
 
Per sota de la planta Primera el tub es recolza en el mur interior de la bòvila (amplada 
aprox. 2,35 m.), rigiditzat pels arcs que formen les 2 voltes del forn.  
 
El diàmetre superior exterior és de 1,10 m. (gruix de la paret: 15 cm.) i a la base de 
2,04 m. (gruix de la paret: 45 cm.).  Està construïda amb una única paret que va 
reduint el seu gruix a mesura que guanya alçada mitjançant esgraons interiors.  Al 
remat es construeixen 2 cornises de 25 cm. que sobresurten de la cara llisa del fust.  
 
Com s’observa a la imatge, el tub presenta un important desplom a l’eix NE- SO.  
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FITXA RESUM 
 
CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES   
material maó massís 
secció circular 
alçada total 25,47 m. 
alçada exempta 22,27 m. 
diàm. ext. sup. 1,10 m. 
gruix paret sup. 0,15 m. 
diàm. ext. inf. 2,04 m. 
gruix paret inf. 0,35 m. 
esveltesa 11 (8-11) 
origen bòvila 
funció actual inactiva 
pendent del fust  1 % 
    
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES   
pes propi 400 kN 
moment inèrcia base 55,30 kN 
tipologia parets paret única 
observacions anells metàl·lics en mal estat 
    

 
 
 
3.2 Planejament vigent 

 
L’àmbit de la Bòbila de Sales s’integra en el Sector urbanitzable de Llevant. El 
planejament vigent aprovat al sector és el de la  “Modificació del Pla Parcial 
urbanístic del sector Llevant de Viladecans”, que el Conseller de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va resoldre aprovar definitivament en 
data 4 de novembre de 2015. La esmentada resolució va ser publicada al DOGC núm. 
7027 de data 29 de desembre de 2015. 
 
La bòbila Sales està inclosa dins la relació d’Elements d’Interès Patrimonial aprovada 
en el Ple Municipal de data 26 d’abril de 2007, figurant dins les següents categories:  
 
1- Patrimoni Immoble – Conjunt arquitectònic, Bòbila Sales, situada entre el camí de 
Sales o de la Pedrera, el camí Fondo i de les Oliveretes. 
 
A l’acord de Ple celebrat en data 1/10/ 2015, es va instar a la preservació de la Bòbila 
i activar l’elaboració del Pla de Protecció del Patrimoni Històric de la Ciutat.  
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Al mes de novembre de 2015 el Cap de Patrimoni Cultural ha emès Informe d’impacte 
i afectació patrimonial sobre el projecte d’enderrocs que afecten al conjunt 
arquitectònic de la denominada bòbila Sales, en el que entre altres conclusions 
proposa la preservació de la xemeneia pel seu valor simbòlic i patrimonial. 
 
Actuacions a la Bòbila de Sales  
Els Serveis Tècnics municipals han iniciat en paral·lel a l’actuació relacionada amb la 
consolidació de la Xemeneia, la tramitació de la contractació de l’enderroc parcial 
(parets de tancaments i pilars, coberta de fibrociment i encavallades de fusta de la 
planta primera) i retirada de runa i residus de la bòbila.  
 
Atès l’estat deficient de les edificacions de la Bòbila i del seu entorn, i del informe 
diagnòstic relatiu a la xemeneia, l’Ajuntament es proposa realitzar aquestes 
actuacions avançades a les obres d’urbanització del sector, per garantir la 
consolidació de la xemeneia de Sales, que després s’integrarà al projecte 
d’urbanització del sector Llevant.  

 
 
 

3.3 Documentació actualitzada 
 

Diverses visites, cales i anàlisis realitzats posteriorment a la presentació de l’Informe 
han aportat nova documentació relativa a l’estat actual: 
 
- Redefinició de la geometria interior 
S’ha pogut mesurar la base i el tram inferior així com replantejar el esglaonat de les 
seccions en alçada.  Aquesta informació s’haurà de confirmar in situ durant l’obra. 

 
- Constatació de la existència d’una escala interior 
Es confirma la existència d’una escala interior de ferro formada per barrots en U fixats 
a la paret nord-est.  Aquesta situació coincideix amb la doble esquerda vertical que 
s’observa a l’exterior. 
 
- Determinació dels diferents nivells de connexió entre conductes de fums 
La xemeneia produeix el tiratge necessari per a la evacuació de fums dels diversos 
recintes del forn Hoffman a través de conductes horitzontals. 
 
- Sismicitat 
La acceleració sísmica de Viladecans és a = 0.04.  Com que no es tracta d’un edifici 
de supervivència obligada desprès d’un sisme, es considera que no procedeix adoptar 
cap mesura especial a part de les millores evidents de estabilitat a introduir amb el 
projecte de consolidació de la xemeneia. 
 
- Parallamps 
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Segons els paràmetres resultants de la secció SUA 8 del CTE (Seguretat front al risc 
causat per l’acció del llamp) s’ha verificat que la freqüència de impactes és superior al 
risc admissible llavors és necessari instal·lar un parallamps. 
Als Annexes s’adjunten les seves característiques. 
   
Durant les obres s’analitzaran el materials originals per a determinar la seva 
resistència i així reposar-los amb nous elements de qualitats similars.  També es 
definiran trets característics desconeguts tal com el sistema de trava de l’aparell, les 
seccions, gruixos i la existència o no d’una doble camisa refractaria; en definitiva, 
s’acabaria d’estudiar el funcionament físic de la construcció. 
 
 
3.4 Descripció de patologies 
 
La xemeneia presenta una diversitat de patologies estructurals i constructives 
importants derivades de les tensions internes i externes existents així com de la 
degradació dels materials: 
 
3.3.1 Desplom del tub 

Desviació total superior de 1,72º amb relació a l’eix vertical (0,45 m.) al pla 
NE/SO (direcció del vent dominant).  Aquesta deformació fa que el fust 
presenti una cara comprimida (SO) i una cara traccionada (NE) on la 
fàbrica de maó està sotmesa a tensions inadequades. 
 

3.3.2 Guerxament del terç superior 
Deformació torçant més notable al terç superior on la tracció produïda pel 
vent encara no és compensada per la compressió del pes propi.  
 

3.3.3 Mal estat del remat 
Remat superior molt deteriorat, amb importants esquerdes i despreniment 
de material, sobretot degudes als factors meteorològics.   
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3.3.4 Esquerdes 
Afecten notablement el comportament mecànic del tub.  Són produïdes per 
les diferenciés tensionals entre la cara NE, convexa, sotmesa a traccions i 
la cara SO, còncava, sotmesa a compressió.  Probablement produïdes 
també per un llamp ja que coincideix amb la escala metàl·lica interior, 
element canalitzador de la descàrrega elèctrica al terra. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.5 Fissures 
Tant horitzontals com a verticals, afecten la cohesió i el comportament 
solidari del tub.  Produïdes per diferències tensionals i tèrmiques degudes a 
la intermitència del seu funcionament i a la orientació. 
   

3.3.6 Despreniment de material 
Trencament i pèrdua de material ceràmic així com disgregació del morter; 
cèrcols metàl·lics rovellats i caiguts (col·locats per a controlar les 
deformacions tèrmiques radials, en una xemeneia sense funcionament no 
són necessaris). 
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3.3.7 Fonaments 

No s’observen assentaments diferencials que puguin considerar-se causa 
del desplom.  La hipòtesi de partida considera que la xemeneia està 
encastada en la macroestructura ceràmica de les voltes del forn i no 
presenta esquerdes donada la potència estructural del basament.  
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4 Criteris de rehabilitació 
 
4.1 Objectius 
 
Tot i la seva actual estabilitat, la xemeneia no resistiria vents forts (no compleix la 
normativa vigent del CTE); el seu estat de conservació és ruïnós i molt perillós.  Per a 
mantenir-la, degut al seu valor artístic i patrimonial, s’ha de reparar immediatament.  
Els criteris bàsics d’actuació han de garantir: 
 
4.1.1 Assegurar la estabilitat mecànica: minimitzar el desplom per a recuperar la 

geometria troncocònica i assolir la solidesa estructural   
 

4.1.2 Assegurar la integritat física: reparar les importants patologies del tub per 
que treballi solidàriament tot absorbint i equilibrant les tensions internes  

 
 

4.2 Justificació de la solució proposada 
 
A l’Informe preliminar ja citat, es van esbossar algunes solucions i ara, durant el 
procés de l’actual Projecte Executiu s’han analitzat fins arribar a una solució definitiva 
que l’equip redactor considera més adient. 
 
La solució de armar i formigonar l’interior del tub per que treballi com a biga en voladís 
s’ha descartat, donada la dificultat d’execució del nous fonaments.  A més, no seria 
possible assumir les excessives sol·licitacions de pes i de moment.  Es tracta d’una 
solució no reversible més apropiada per a altres intervencions. 
 
Amb relació a la formació d’una camisa interior de formigó, les dimensions internes 
del tub fan inviable l’execució. 
 
L’estudi més detallat de la xemeneia constata la existència de diverses patologies, 
importants, que no admeten una solució única.  S’ha decidit doncs desenvolupar una 
proposta que tracti independentment les disfuncions observades: 
4.2.1 Desmuntar el remat superior per a refer-ho aplomat 
4.2.2 Reparació de les patologies del tub per que aquest treballi solidàriament 
4.2.3 Reduir la tracció en la cara NE tot aplicant una solució de postesat vertical de 

l’estructura mitjançant un tensor interior  
 

Considerem aquesta solució la més adient per tractar-se d’una intervenció reversible, 
que permet el control i ajust periòdic, i que no afegeix pes addicional a la 
fonamentació.   El sistema proposat de postesat està molt desenvolupat tant en obra 
nova com de rehabilitació, sent la intervenció més coneguda la de la Torre de Pisa 
(Florència) en la dècada de 1990. 
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5 Descripció de la proposta 
 
En aquest capítol es detallen les tasques a realitzar per a recuperar la integritat 
física del tub, de manera de garantir el funcionament solidari de la estructura.  
 
5.1 Guerxament del terç superior 
Per a solucionar la deformació i el mal estat del remat es proposa desmuntar les 
filades superiors des del capitell fins al primer canvi de secció del tub.  Es tracta 
d’unes 88 filades, aproximadament 8 m., que posteriorment es reconstruiran amb 
nous maons aplantillats de similars característiques, tot reproduint l’actual perfil de 
coronament.    
 
5.2 Desplom del tub 
Per a redreçar la baixada de càrregues, el nou tram es reconstruirà verticalment 
aplomat amb el nou eix centrat en la circumferència de la última filada romanent del 
tub original (aproximadament filada 88).  En el canvi de secció es construirà un 
congreny de formigó armat fixat a les filades inferiors i amb esperes per a solidaritzar 
les superiors. 
Com s’observa al plànol de proposta (núm. 10) aquesta inflexió és imperceptible en la 
nova silueta de l’edifici. 
 
5.3 Paret 
La nova paret es construirà amb maons aplantillats de les mateixes característiques 
dels existents.  Als plànols es defineixen les dimensions i quantitats de la comanda, 
que haurà de verificar-se in situ segons la geometria: es mantindrà la continuïtat de 
l’actual inclinació (1%) pel procediment de tallar radialment les testes per ajustar-les 
als successius diàmetres decreixents. 
Es tracta de peces d’aproximadament 22 x 15 x 5 cm. (veure plànol núm. 09) que 
seguiran el model de les existents. 
Les filades es rejuntaran amb morter de calç similar a l’existent.  
 
 
5.4 Cèrcol superior 
En el canvi de secció (aprox. filada 88) es construirà un congreny circular de formigó 
armat HA-25 de 18-20 cm. de gruix (veure plànol núm. 13) amb la disposició radial de 
perfils d’acer tipus HEB 180; sobre aquests es recolzarà una placa d’acer de 
250x250x2 mm. per a ancorar el tensor interior.  El cèrcol es fixarà a les parets 
mitjançant esperes de diàmetre 12 mm. cada 300 mm.; sobre aquesta base de 
formigó s’aixecarà la nova paret del tub.  
 
 
5.5 Cèrcol inferior 
En la base del tub, enrasat amb l’actual paviment es construirà un congreny similar al 
superior, de 20-22 cm. de gruix per a la fixació del extrem inferior del tirant.  S’haurà 
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de preparar la cavitat existent per a rebre el cèrcol de formigó que s’encastarà en 
l’actual paret de maons. 
 
 
5.6 Esquerdes 
Les importants esquerdes existents s’han de cosir per a garantir la homogeneïtat de la 
paret.  Les superfícies trencades es repicaran i sanejaran tot traient el morter 
d’actuacions prèvies.  Les peces trencades i les caigudes seran substituïdes per nous 
maons retacats a l’obra existent de manera de recuperar la trava.   
S’evitarà que quedi dibuixada la línia de la esquerda, tot omplint els buits amb peces 
senceres de maó massís manual (nous o recuperats); es procurarà mantenir una 
coloració similar a la existent.  Es rejuntaran amb morter de calç hidràulica.   
 
 
5.7 Fissures 
Les fissures s’obriran i netejaran per a poder introduir nou morter que assoleixi  la 
cohesió perduda.   
 
 
5.8 Despreniment del material 
En zones d’absència de material, s’ompliran els forats amb la reposició amb maons 
sencers, de característiques similars, nous o reciclats, tant per l’interior com per 
l’exterior, tot procurant mantenir la continuïtat de les juntes.  L’adherència s’obtindrà 
mitjançant la utilització de morter de calç consolidant; la cohesió es reforçarà 
mitjançant la introducció de reforços de cable d’acer inoxidable imbuïts en les filades.  
 
 
5.9 Diversos 
Es proposa una sèrie d’actuacions per a facilitar la conservació i manteniment de la 
xemeneia:  
- col·locació d’un barret per a protegir les últimes filades i evitar la entrada 

d’aigua de pluja 
- instal·lació d’un parallamps per a complir la normativa vigent (CTE-SUA 8)  
- proveir l’espai interior amb una escala amb línia de vida i amb un sistema 

d’il·luminació que faciliti el manteniment 
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6 Consolidació estructural 
 
En aquest capítol es detallen les tasques a realitzar per a recuperar la estabilitat 
mecànica del tub, de manera de garantir la solidesa estructural de la xemeneia. 
 
Aquest tema s’ha estudiat conjuntament amb l’oficina BBG Estructures, dirigida per 
Robert Brufau, Dr. Arquitecte; als annexes s’adjunta l’estudi estructural complet. 
 
Tal com es grafia en les representacions gràfiques i es constata en els càlculs de 
l’esmentat estudi, el desplom produeix tensions de tracció inadmissibles en la 
cara NE. 
 
Com s’explica a continuació, la resposta serà la col·locació d’un tensor interior que al 
comprimir la cara NE, redueix les tensions de tracció a paràmetres admissibles.   
 
 
6.1 Verificació pel mètode de Saliger 
 
En el seu clàssic “Estàtica Aplicada” (1932), Rudolf Saliger estableix una metodologia 
pel dimensionar les xemeneies de maó.  S’estudia la flexió composta per a determinar 
la tracció que pateix la secció més desfavorable, es calcula la pressió total del vent, 
l’esforç axil del pes propi i es defineix la situació del punt d’aplicació de la resultant i la 
seva excentricitat. 
 
Com a resum d’aquest estudi, les compressions del fust són perfectament assumibles 
però les traccions màximes són inacceptables.  El valor de la excentricitat supera la 
mida del radi del nucli central i això pressuposa la presència de tensions verticals de 
tracció suficientment grans com per a fissurar horitzontalment algunes juntes de 
morter afavorit el desplom del fust. 
Aquest mètode constata la realitat física actual. 
 
 
6.2 Anàlisi de la xemeneia amb mètodes de càlcul actuals 
 
Per a verificar el funcionament de la xemeneia segons càlculs actuals es fa una 
modelització mitjançant el programa SAP i es sotmet a les accions eòliques fixades 
per la normativa vigent (CTE, Eurocodes). 
 
Com s’observa als esquemes de representació cromàtica, a les traccions s’hi veu com 
a la cara nord-est les tensions tractores comencen a aparèixer des de la cota + 16,00 
creixent a mida que es baixa.  A la cara sud-oest no hi ha pràcticament traccions. 
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Representació tensional del fust: Traccions 
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Pel que fa a les tensions de compressió, aquestes afecten a tot el fust, però agafen 
certa intensitat en el terç inferior.  

 
 
Representació tensional del fust: Compressions 
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Tot i que aquests valors són menys negatius que els obtinguts pel mètode de Saliger, 
la proposta de reconstrucció aplomada del tram superior és insuficient si no es fa cap 
altra intervenció per a millorar la seva estabilitat. 
 
S’arriba doncs a la intervenció proposada juntament amb l’equip de BBG, que 
consisteix en postesar el fust, introduint-hi una compressió vertical que permeti 
neutralitzar totalment, o reduir significativament les tensions de tracció a la 
banda nord-est, que s’han quantificat als càlculs i que provoquen les actuals 
esquerdes. 
 
 
6.3 Consolidació 
 
Als efectes de reduir les traccions es proposa: 
- desmuntar el terç superior (al canvi de gruix de paret de 15 cm. a 20 cm.) 
- fer en aquesta cota un cèrcol horitzontal de formigó armat  
- des d’aquesta plataforma llençar cap a vall un tensor que introduís a la secció 

inferior una tensió compressiva que neutralitzés les tensions de tracció 
- fixar el tensor a un cèrcol inferior situat a la base de la xemeneia 
 
Els càlculs indican que tot i reduir les traccions, el tensor incrementa les màximes 
compressions i la força resultant és molt elevada.  Per a rebaixar-la es proposa: 
- descentrar la posició del tensor aproximant-lo a la banda convexa de la 

deformació i així concentrar les tensions compressives de postesat incorporant-
les a la zona de majors tensions de tracció: el tensor no quedaria perfectament 
vertical 

- acceptar que quedin tensions de tracció màximes després del postesat, amb el 
valor limitat a la tensió admissible de tracció (2 kg/cm2).  

 
 

6.4 Dimensionat i calibratge 
 

Amb aquesta solució, afegir una càrrega de postesat amb una certa excentricitat cap 
a la cara convexa de la curvatura, es redueix significativament la magnitud de les 
forces actuants.  I per tal d’ajustar els resultats i optimitzar tant la càrrega com la 
excentricitat es segueix el mètode de prova-error, dins dels paràmetres de càlcul que 
s’indiquen a l’estudi estructural de BBG.   
 
La càrrega aplicada al tensor seria de 30.000 o 35.000 kg., amb la excentricitat 
indicada als plànols: 25 cm. en la plataforma superior i 10 cm. en la inferior.  A prop de 
la actual obertura de registre a la base es col·locarà un mecanisme de calibratge per a 
ajustar la graduació de la força; el sensor inclinat no pressuposa modificacions de la 
seva capacitat resistent.    
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Finalment, en quant a les plataformes, es decideix construir-les en formigó armat  per 
la seva compatibilitat de deformacions amb la obra de maó.  Es construiran uns 
congrenys armats (segons plànols) ancorats a la obra existent mitjançant boquets i 
armadures d’espera. 
 
Els càlculs, justificació i detalls de la proposta s’adjunten amb l’estudi estructural de 
BBG i els corresponents plànols i diagrames.  
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7 Metodologia de l’execució 

 
Per a la execució dels treballs descrits s’haurà de complir la normativa vigent, 
especialment en matèria de construcció (CTE) i de Seguretat (veure Normativa 
Aplicable en Estudi Bàsic de Seguretat). 
 
7.1 Treballs preliminars 
Prèviament al començament de les obres, s’haurà de delimitar i netejar la zona de 
treballs, definir els accessos i sortida de material.  Es considera que en una 
intervenció anterior ja s’ha retirat la actual coberta de fibrociment. 
S’haurà de disposar de tots els element de seguretat i serveis del Personal exigits al 
Projecte Bàsic de Seguretat. 
 
7.2 Bastida amb muntacàrregues 
Es proposa el muntatge d’una bastida autoportant tubular metàl·lica fixa, estable i 
rigiditzada, amb escala i muntacàrregues motoritzat.  D’aquesta manera es podrà 
treballar per l’exterior del tub; per a les actuacions des de l’interior, s’ha de preveure la 
instal·lació de plataformes interiors. 
La estructura sobresortirà 3 m. per sobre de la cota superior actual de la xemeneia i 
disposarà de plataformes de treball de mín. 60 cm. en tot el perímetre de la xemeneia.  
Complirà la normativa se seguretat en quant a baranes, sòcols, proteccions, etc. 
 
7.3 Inspecció estat actual 
S’aprofitaran la bastida i plataforma per la inspecció exhaustiva del tub, tot numerant 
les filades i retirant els anells metàl·lics obsolets: si la xemeneia no està activa i 
sotmesa a deformacions tèrmiques internes, no són funcionalment necessaris. 
Es prendran mostres del morter original per a utilitzar un de similars característiques.  
Es farà també una revisió interior per a definir la magnitud de les esquerdes, fer cales 
per a definir els gruixos de les parets, situar els canvis de secció i retirar l’actual 
escala metàl·lica que serà desmuntada i retirades les potes de fixació. 
Durant les obres, en les esquerdes principals es realitzarà un encintat horitzontal de 
seguretat amb brides formades per cinta plana de nylon de 30 mm. de gruix.  
 
7.4 Desmuntatge del remat 
Els maons de cada filada també seran numerats per a una eventual futura  
reconstrucció del capitell; seran retirats manualment, baixats pel muntacàrregues, 
sanejats i aplegats endreçadament. Si el seu estat ho permet podran ser utilitats per a 
substituir les peces trencades. 
Es portarà una mostra al subministrador de les noves peces per a definir mides, 
qualitat i coloració.   
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7.5 Reparacions de la fàbrica: esquerdes i fissures 
Generalment a les obres de fàbrica (i a les xemeneies) les esquerdes i fissures es 
consoliden cosint les parets amb grapes metàl·liques, reforçant la cara interior amb 
malles i utilitzant o tensors superficials per a contenir les tensions radials. 
 
En el nostre cas en que la paret haurà de treballar solidàriament davant la nova força 
de compressió exercida pel tensor, es minimitzarà la utilització de peces metàl·liques 
que impliquin una discontinuïtat del material: sols s’utilitzaran reforços metàl·lics 
formats per cable d’acer inoxidable de diàmetre 10 mm.  
 
La reparació s’executarà doncs substituint les peces trencades per peces senceres 
(noves o recuperades) de maó massís similar a l’existent, de manera de recuperar la 
trava.  Es rejuntaran amb morter calç hidràulica (de enduriment més ràpid que la 
aèria) de dosificació calç/sorra 1/2 o 1/3.  Es preveu la utilització  
 
Per tant la reparació de les parets de fàbrica de maó del tub es realitzaran solament 
amb maons i morter de calç, reforçats puntualment amb rodons d’acer.   
 
Les diferents esquerdes seran tractades de forma puntual, a portell, per l’interior i 
l’exterior, i de dalt a baix.  Es definiran les zones de treball en grups de 4-5 filades i 
una longitud màxima horitzontal de 3 maons.  Es planificaran les obres per a no actuar 
simultàniament en la mateixa vertical: mínim 3-4 dies per l’enduriment del morter.  La 
doble esquerda paral·lela de la cara nord-est es tractarà per trams no consecutius.  
 
Es repicarà i retirarà (sempre puntualment) el morter de anteriors reparacions, es 
retiraran les peces trencades i soltes; es netejarà la superfície amb esponja, raspall 
d’acer i paleta.   
 
S’omplirà el buit per l’interior i l’exterior per assegurar omplir tota la cavitat la 
esquerda; les peces retirades seran substituïdes per peces senceres de maó manual, 
noves o aprofitant les del remat.  Es mullarà la superfície resultant així com les peces 
de reposició (el maó manual és més porós) per afavorir l’adherència. 
 
S’utilitzarà morter de calç hidràulica (10-15% de impureses) de fraguat més ràpid que 
la aèria.  Es requereix un morter transpirable, de baixa retracció higromètrica, tipus 
Mape-Antique Allettamento o similar, adient per a omplir juntes i discontinuïtats. 
 
Cada 6 – 8 filades s’encastaran rodons de 10 mm. d’acer inoxidable tot seguint la 
curvatura de la paret. 
 
Les esquerdes horitzontals i les petites fissures de retracció s’obriran, es sanejaran i 
segellaran amb el mateix tipus de morter de calç; es mantindran les juntes 
enfonsades. 
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7.6 Cèrcol superior 
En arribar al primer canvi de secció (aprox. filada 88) es prepararà la superfície per la 
construcció del cèrcol superior. 
Es definirà el nou eix del nou tram superior tot coincidint amb el centre de la 
circumferència definida per la última filada: es fixarà un plom.   
Tal com s’indica als plànols, es construirà un congreny circular format per una corona  
de formigó armat de 18-20 cm. de cantell, ancorada a la paret existent amb rodons 
d’acer de diàmetre 12, cada 30 cm. tot al voltant del perímetre circular; en la cara 
superior es deixaran esperes similars pera la continuació de la paret.  
La corona es retirarà 5 cm. del perímetre per permetre engaltar un pitxolí ceràmic. Es 
deixaran els taladres necessaris per a la col·locació del tensor i permetre la ventilació. 
Sobre el congreny es muntarà una estructura de perfils laminats HEB180 en forma de 
estrella pentagonal per recolzar la platina del tensor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.7 Cèrcol inferior 
A la base de la xemeneia es construirà una plataforma similar a la descrita 
anteriorment.   
Tal com s’indica als plànols, es construirà un congreny circular format per una corona  
de formigó armat de 20-22 cm. de cantell, ancorada a la base mitjançant la execució 
d’uns boquets laterals. 
El plànol superior del congreny s’enrasarà amb el paviment actual de la nau.  Per a la 
seva execució s’haurà de utilitzar la cavitat formada pels tubs de conducció de fums 
cap a la xemeneia: es tracta d’una intervenció complicada que implica l’estudi in situ 
de la zona. 
Es retirarà l’encofrat i es deixaran els passos necessaris per a fixar per sota la placa 
inferior del tensor. 
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7.8 Tensor 
A continuació, es col·locarà el tirant que serà tesat una vegada finalitzades les obres, 
aproximadament 1 mes desprès per a permetre l’enduriment del morter i la 
estabilització del fust.    
Es tracta d’una tija rígida, llisa, d’acer B500 S de 30 mm. de diàmetre que es 
col·locarà verticalment des d’una grua.  Estarà formada per 4 trams units per 
maneguets i als extrems es col·locaran les platines que faran de topall pel tensat. 
S’ha optat per la barra rígida i no pel cable d’acer per que aquest al tenir un mòdul 
d’elasticitat (E) molt baix és més deformable.  El sistema de barra roscada permet 
controlar la tensió mitjançant el número de voltes calculades segons la Llei de Hooke.  
El cap passiu es col·locarà a la plataforma superior i el roscat es farà per la plataforma 
inferior, on és més fàcil actuar per la existència de la obertura; la part roscada 
quedarà a la vista per a facilitar el manteniment. 
S’aplicarà 1 capa de imprimació i 2 de pintura de protecció un cop formalitzat el tesat. 
Aquest procediment es pot considerar definitiu: el manteniment es limita a periòdiques 
inspeccions visuals i tàctils per constatar l’estat del tensor i del seu recobriment. 
 

       
7.9 Reconstrucció del fust 
Per a la reconstrucció del fust s’hauran de subministrar el maons aplantillats definits 
als plànols: aproximadament 1300 unitats amb forma de sector de corona, de 22/29 x 
15 x 5 cm.; les seves característiques físiques hauran de ser iguals a les dels 
existents.  
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La reducció del diàmetre del tub en sentit ascendent s’aconseguirà tot retallant la testa 
radialment i ajustant les dimensions de les juntes.    
Els maons seran presos amb morter de calç hidràulic pel seu menor temps 
d’enduriment: es proposa la utilització d’un morter de calç hidràulica (impureses < 
15%) de dosificació calç/sorra, 1/2 o 1/3.  S’analitzarà el morter original per a 
comprovar la seva constitució. 
 
La nova paret troncocònica es construirà a partir del nou congreny de formigó armat.  
Es tracta d’una paret de 15 cm. de gruix que recolzarà 12 cm. sobre el congreny i en 
el gruix d’aquest es col·locaran peces tipus pitxolí que formaran una nova cornisa.   
 
Es mantindrà la pendent original de la xemeneia, tot reduint-se el diàmetre de manera 
d’assolir la  pendent de l’1 %.  Per a mantenir aquesta pendent es procedirà amb la 
tècnica del taulaplom (escaira de fusta amb l’angle de la pendent), el cintrel (regle 
amb un forat al centre per on passa el plom i que marca el radi de cada nova filada) i 
amb la col·locació d’un feix de regles o cordills que marquen la envolvent virtual de la 
volumetria troncocònica.   
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’eix del nou tub coincidirà amb el centre de la 
circumferència formada per la última filada romanent.  
El remat o capitell reproduirà la mateixa geometria existent.   
 
Esquemes de utilització del taulaplom i del cintrel (Gracia López Patiño: “Chimeneas 
industriales de fábrica de ladrillo en el Levante y Sureste español”).  
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7.10 Tesat  
La barra s’entrarà sencera amb l’ajuda d’una grua i es posicionarà tot passant-la pels 
congrenys de formigó construïts; es soldaran les plaques (platines de topall)  i es 
fixaran amb femelles. 
El cap passiu estarà a la plataforma superior.  Es tesarà des de la plataforma inferior, 
tot aprofitant les facilitats d’accés que permet la obertura de la base.  El procés de 
tesat depèn de la longitud que s’estira la barra (DL), tot aplicant la llei de Hooke en 
funció de la longitud inicial de la barra entre les 2 platines extremes, de la força del 
tesat introduïda (F) definida al projecte, de l’àrea del tensor escollit (A) i del mòdul de 
elasticitat de l’acer E: 

 
DL = F.L / A.E 
 
Com que els valors del segon terme són coneguts, s’obté la longitud que s’ha d’estirar 
la barra.    
 
La tensió aplicada (amb amb gats hidràulics) serà determinada en funció del número 
de passos de rosca (Pr) definits pel càlcul per a garantir la força de compressió 
definida. 
 
DL/ Pr = número de voltes de rosca (nV) 
 

 
7.11 Barret 
Per a evitar la entrada d’aigua de pluja a l’interior del tub, es col·locarà una bonera 
amb tapa, separada de la boca de la xemeneia per a permetre la ventilació. 
En les últimes filades s’encastarà una subestructura de tub quadrat d’acer inoxidable 
(25 x 50 mm.) en forma de creu sobre la que es recolzaran els 4 peus de la bonera 
(tub inox. diàm. 20 mm.)  Aquesta està formada per una tapa circular (diàm. 1.10 m.) 
de xapa d’acer inoxidable (5 mm.) amb uns suports soldats que es cargolen als peus 
(veure detall en plànols).   
 
 
7.12  Interior del tub 

 
7.12.1 Escala interior – Línia de vida 
L’actual escala interior serà substituïda per una formada per un sistema de escala  
amb rail anti-caiguda tipus Y (Miller Sperian) o similar, per a garantir la seguretat 
durant les inspeccions de manteniment..   
Es tracta d’una guia vertical amb línia de vida interior que s’enganxa a l’arnés.  Està 
formada per graons horitzontals en espina de peix i plataformes abatibles de seguretat 
cada 4-5 m. 
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El conjunt serà d’acer inoxidable i es fixarà a la fàbrica de maó aïllat mitjançant 
maneguets de cautxú.  
 
 

 
 
 
7.12.2 Il·luminació  
A l’interior del tub s’instal·larà una sèrie de làmpades led estanques.  La il·luminació 
exterior s’ha de contemplar en un posterior estudi de l’entorn resultant.  

 
7.12.3  Parallamps 
Com ja s’ha comentat, la secció SUA 8 del CTE estableix la instal·lació d’un 
parallamps per a conduir a terra les eventuals descàrregues elèctriques dels llamps.  
S’han estudiat 2 hipòtesis per a la instal·lació del parallamps, amb una protecció de 45 
m. (sols zona de la xemeneia) i de 60 m. (protecció de tot l’àmbit de la nau existent).  
Al present Projecte es considera la primera opció (veure Annexe).  
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Aquest parallamps estarà format per un sistema de captació tipus Franklin fixat a un 
màstil de tub de ferro galvanitzat de 3 m. d’alçada, fixat al remat superior.  Estarà 
proveït d’un baixant de connexió a terra format per cable de coure de secció 50 mm2. 
Com s’indica al plànol de detall, el cable de descàrrega serà introduït al tub per sota 
de la bonera i es conduirà per l’interior grapat a l’obra per la banda oposada a la 
escala existent. 
Quan arriba a la base, es faran les perforacions necessàries al basament de maó per 
a conduir-lo al sol i instal·lar la arqueta de registre i  els elèctrodes (pica).  Es preveu 
la instal·lació d’un comptador de llamps i el posterior lliurament del Certificat de 
Inspecció.     
 
7.14 Neteja 
Una vegada acabats els treballs de consolidació estructural es passarà el raspall 
d’acer per totes les juntes i es netejarà tota la superfície del tub amb una projecció de 
silicat d’alumini en solució aquosa. 

 
7.15 Manteniment 
La xemeneia rehabilitada no necessitarà de especials cures de manteniment.  La pell 
de maó actuarà com a testimoni de la resposta del conjunt als factors meteorològics i 
tensionals. 
Es recomana una inspecció visual semestral per a controlar l’estat de la fàbrica de 
maó i del tensor. 
El tancament de l’actual boca a peu de xemeneia es resoldrà segons el futur projecte 
de museïtzació del recinte. 
  
7.16 Classificació del Contractista 
El Contractista que executi aquesta obra ha de tenir una classificació K-7 
(Edificacions, Restauració de béns immobles historicoartístics), segons el RDL 
9/2008. 
 
7.17 Termini 
El termini per a la execució de les obres serà de 3 mesos. 
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8. Resum 

 
8.1 L’estudi més minuciós de la xemeneia revela la existència de diverses 
patologies importants que s’han de reparar urgentment per a garantir la seva 
estabilitat, la seva integritat i la seguretat d’ús del seu entorn. 
  
8.2 Com s’ha desenvolupat en el present Projecte, les intervencions són 
bàsicament les de reparació del tub i les orientades a redreçar la tracció de la cara 
nord-est tot portant-la a paràmetres admissibles: 
- Reconstrucció del remat 
- Reparació d’esquerdes 
- Col·locació d’un tensor i postesat de la cara traccionada 
 
8.3 El Pressupost d’Execució Material de la intervenció és de 53.738,54 €, segons 
base de dades de l’ITEC Restauració 2016. 

 
8.4 Es tracta de intervencions constructives i mecàniques duradores, que no 
impliquen un manteniment constant, si no una inspecció visual periòdica com la de tot 
edifici singular.    

   
I per que consti a efectes administratius, signa el present Informe, a Barcelona el 4 
d’octubre de 2016. 
 
 

 
 
Carlos Pereira, arquitecte 
COAC núm. 18526 
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II Plànols 
 
 
Capítol  Núm. plànol Nom plànol 
      
01. Estat Actual 01 Situació - Emplaçament 
01. Estat Actual 02 Plantes generals 
01. Estat Actual 03 Alçats generals 
01. Estat Actual 04 Secció tipus xemeneia 
01. Estat Actual 05 Alçat 
01. Estat Actual 06 Patologies 
02. Enderrocs 07 Enderrocs 
03. Proposta Arquitectura 08 Reconstrucció 
03. Proposta Arquitectura 09 Detalls 
03. Proposta Arquitectura 10 Alçats generals 
06. Estructura 11 Proposta reforç 
07. Detalls constructius 12 Detalls remat 
07. Detalls constructius 13 Detalls reforç 
07. Detalls constructius 14 Procés d’execució 
      

  



EDIFICA arquitectes                                                                                         T. +34 93 300 16 69 
Carlos Pereira, arqte. 
Pere IV, 51, 2º 4ª                                                                                              E.  edifica@edifica.cat  08018 
Barcelona               W. www.edifica.cat 
             
                 
 
PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE LA XEMENEIA CAN SALES, VILADECANS 
 

viladecans_memoria_7.0.docx     
15/02/2017 
Pàgina 30 de 40 
 

 
III Amidaments, Pressupost, Quadres de Preus 
 
3.1 Amidaments 
3.2 Pressupost (segons Base de Dades ITEC Restauració 2016) 
3.3 Quadre de Preus I, Quadre de Preus II 
3.4 Preus descomposts 
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3.1 Amidaments 
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3.2 Pressupost (segons Base de Dades ITEC Restauració 2016) 
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3.3 Quadre de Preus I, Quadre de Preus II 
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3.4 Preus descomposts 
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IV Estudi Bàsic de Seguretat 
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V Plec de Condicions 
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VI Annexes 
 
6.1  Informe estructural (BBG) 
 
6.2 Proposta protecció contra descàrregues elèctriques atmosfèriques: 

Parallamps (INGESCO) 
 
6.3 Estudi preliminar (gener 2016) 
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6.1  Informe estructural (BBG) 
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6.2 Proposta protecció contra descàrregues elèctriques atmosfèriques: 
Parallamps (INGESCO) 
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6.3 Estudi preliminar (gener 2016) 
 































Restauracio de la Xemeneia de Can Sales.

EDIFICA,   Arquitectes
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AMIDAMENTS Pàg.:14/10/16 1Data:

PRESUPUESTO  CAN SALESOBRA 01
IMPLANTACIO I MITJANS AUXILIARSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

1 K1213251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perimetre 12,560 25,620 321,787

TOTAL AMIDAMENT 321,787

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

2 K1215250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 m2 x dies 321,780 120,000 38.613,600

TOTAL AMIDAMENT 38.613,600

pa Montatge, desmontatge i amortització diària (60 dies) de muntacarregas electric, adaptat a bastida.3 K12CAAAP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

4 H6452131

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 2,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

5 H64Z1511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

pa Subministrament i montatge de Escala vertical amb rail anticaiguda, inclos carro per a us de l'escala per un usuari, de la
casa Cables y Eslingas.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

6 K12CAAAN

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  CAN SALESOBRA 01
PREPARACIO I NETEJACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Desmuntatge de mur de totxo corvat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

1 K214D2H3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 perimetre x alçaria 4,400 5,600 24,640

TOTAL AMIDAMENT 24,640

u Desmontatge i retirada d'anells metalics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

2 K21Q701N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

m2 Neteja de parament vertical de obra vista amb raig de silicat d'alumini dessecat . La pressió a utilitzar es determinara a
l'obra, previa realitzacio de proves aprovades per la DF.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida (proteccions elements contigus, neteja i retirada
restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols
de projecte i/o d'obra.   

3 K87811SA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Semisuma longitud circunferencies x
alçaria

5,400 20,040 108,216

TOTAL AMIDAMENT 108,216

PRESUPUESTO  CAN SALESOBRA 01
CONSOLIDACIO I ESTRUCTURA DE FABRICACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Consolidació superficial d'element singular de obra vista, amb aplicació d'una o més capes de consolidant. Grau de
dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

1 KQRPN412

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Semisuma longitud circunferencies x
alçaria

5,400 20,040 108,216

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 108,216

m2 Hidrofugat de parament exterior
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

2 K8B12A0N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Semisuma longitud circunferencies x
alçaria

5,400 20,040 108,216

C#*D#*E#*F#2 part nova 4,400 5,600 24,640

TOTAL AMIDAMENT 132,856

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís recuperat del desmontatge previ, o alternativament
d'elaboració manual, de dimensions adaptades a la paret corba de la xemeneia, realitzats a mida amb plantilla, d'una cara
vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter Mape antique Allettamento (morter de cal hidrulica
natural i Eco-puzolana amb aditius, microfibres i lliure de ciment), previa proves de compatibilitat amb el morter existent a la
part conservada.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida (proteccions elements contigus, neteja i retirada
restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols
de projecte i/o d'obra.   

3 K612353W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 perimetre x alçaria 4,400 5,600 24,640

TOTAL AMIDAMENT 24,640

m Repicat, neteja i sanejat de fisura o esquerda en element singular de totxo vist, deixant l'element preparat per la seva
reparacio. Grau de dificultat alta.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

4 KQRPU03N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

m Reparació de fisura o coquera en element singular de totxo vist, amb productes compatibles aplicats per injecció. Grau de
dificultat alta.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Inclou armadura d´acer de diam. 100 mm.Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

5 KQRPU032

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 52,000 52,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

PRESUPUESTO  CAN SALESOBRA 01
ELEMENTS ESTRUCTURALSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Estructura superior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb directriu corba, a
una alçària > 25 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 0,2 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m2

1 445CAA6N

Euro
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,600 1,600

TOTAL AMIDAMENT 1,600

m2 Estructura inferior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Formacio de boquets a mur de fabrica per a recolzament llosa de formigo, amb enderroc puntual de mur
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb directriu corba, a
una alçària < 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 0,3 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m2

2 445CAA6K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,800 1,800

TOTAL AMIDAMENT 1,800

u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

3 K4BP1116

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Suministre i colocacio de tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou tirant, tensor part proporcional de plaques de
ancoratge i d'elements especials d'unio i de tesat, pintura anticorrosio, mitxants auxiliars d'elevacio i transports per la seva
col·locacio a obra i tesat amb gats hidrulics. tipus MEKANO 4 o equivalent.

4 K4SP7209

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  CAN SALESOBRA 01
INSTALACIONSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Subministre e instal·lacio de il·luminacio d'emergencia per interior de xemeneia, per cobrir un espai de 24 m. de alçaria.
Inclos cuadre de control i conexio a xarxa existent.
Inclosa part proporcional de 
Luminaries de lampadas led de vida util 100000 h.,  estanques  amb grau de proteccio IP66
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

1 K12GG000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 anulacio instalacio fanal 1,000 1,000

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per:
Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164 
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu 
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural muntat superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de registre amb pont de comprovacio i
maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio num. 41/EI069, acreditada per ENAC en base al
requeriments establerts segons l'existencia basica SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo causado por la accion del
rayo´´ i el seu annex SUA.B

2 KM91FG3N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  CAN SALESOBRA 01
VARISCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

1 K2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2 contenidors 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 K2RA73G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

PA Partida alçada a justificar per la seguretat i Salut de l'obra3 PPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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OBRA PRESUPUESTO  CAN SALES01

CAPÍTOL IMPLANTACIO I MITJANS AUXILIARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 5)

321,78711,69 3.761,69

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P
- 6)

38.613,6000,11 4.247,50

3 K12CAAAP pa Montatge, desmontatge i amortització diària (60 dies) de
muntacarregas electric, adaptat a bastida. (P - 8)

1,000861,90 861,90

4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de
tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.    (P - 3)

20,00033,81 676,20

5 H64Z1511 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.    (P - 4)

2,000300,20 600,40

6 K12CAAAN pa Subministrament i montatge de Escala vertical amb rail
anticaiguda, inclos carro per a us de l'escala per un usuari, de la
casa Cables y Eslingas.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.    (P - 7)

1,0008.600,00 8.600,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 18.747,69

OBRA PRESUPUESTO  CAN SALES01

CAPÍTOL PREPARACIO I NETEJA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K214D2H3 m3 Desmuntatge de mur de totxo corvat, amb mitjans manuals,
neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.    (P - 10)

24,640188,43 4.642,92

2 K21Q701N u Desmontatge i retirada d'anells metalics, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i

11,00014,34 157,74

Euro
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reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.    (P - 11)

3 K87811SA m2 Neteja de parament vertical de obra vista amb raig de silicat
d'alumini dessecat . La pressió a utilitzar es determinara a l'obra,
previa realitzacio de proves aprovades per la DF.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida (proteccions elements contigus, neteja i retirada restes
de projeccio, etc) i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.    (P - 17)

108,21662,03 6.712,64

CAPÍTOLTOTAL 01.02 11.513,30

OBRA PRESUPUESTO  CAN SALES01

CAPÍTOL CONSOLIDACIO I ESTRUCTURA DE FABRICA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 KQRPN412 m2 Consolidació superficial d'element singular de obra vista, amb
aplicació d'una o més capes de consolidant. Grau de dificultat
mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.    (P - 20)

108,21618,45 1.996,59

2 K8B12A0N m2 Hidrofugat de parament exterior
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.    (P - 18)

132,85612,05 1.600,91

3 K612353W m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís
recuperat del desmontatge previ, o alternativament d'elaboració
manual, de dimensions adaptades a la paret corba de la
xemeneia, realitzats a mida amb plantilla, d'una cara vista,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
Mape antique Allettamento (morter de cal hidrulica natural i
Eco-puzolana amb aditius, microfibres i lliure de ciment), previa
proves de compatibilitat amb el morter existent a la part
conservada.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida (proteccions elements contigus, neteja i retirada restes
de projeccio, etc) i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.    (P - 16)

24,640210,39 5.184,01

4 KQRPU03N m Repicat, neteja i sanejat de fisura o esquerda en element singular
de totxo vist, deixant l'element preparat per la seva reparacio.
Grau de dificultat alta.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.    (P - 22)

52,00090,33 4.697,16

5 KQRPU032 m Reparació de fisura o coquera en element singular de totxo vist,
amb productes compatibles aplicats per injecció. Grau de dificultat
alta.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Inclou armadura d´acer de diam. 100
mm.Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra. (P -
21)

52,000105,07 5.463,64

CAPÍTOLTOTAL 01.03 18.942,31

Euro
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OBRA PRESUPUESTO  CAN SALES01

CAPÍTOL ELEMENTS ESTRUCTURALS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 445CAA6N m2 Estructura superior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt
formada per
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses amb directriu corba, a una
alçària > 25 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 0,2
m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110
kg/m2 (P - 2)

1,600239,82 383,71

2 445CAA6K m2 Estructura inferior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt
formada per
Formacio de boquets a mur de fabrica per a recolzament llosa de
formigo, amb enderroc puntual de mur
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses amb directriu corba, a una
alçària < 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 0,3
m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 110
kg/m2 (P - 1)

1,800741,51 1.334,72

3 K4BP1116 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre,
amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat (P - 14)

12,00013,54 162,48

4 K4SP7209 u Suministre i colocacio de tirant de 30 mm de diametre, de acer
B500S. Inclou tirant, tensor part proporcional de plaques de
ancoratge i d'elements especials d'unio i de tesat, pintura
anticorrosio, mitxants auxiliars d'elevacio i transports per la seva
col·locacio a obra i tesat amb gats hidrulics. tipus MEKANO 4 o
equivalent.
 (P - 15)

1,0001.958,83 1.958,83

CAPÍTOLTOTAL 01.04 3.839,74

OBRA PRESUPUESTO  CAN SALES01

CAPÍTOL INSTALACIONS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K12GG000 pa Subministre e instal·lacio de il·luminacio d'emergencia per interior
de xemeneia, per cobrir un espai de 24 m. de alçaria. Inclos
cuadre de control i conexio a xarxa existent.
Inclosa part proporcional de 
Luminaries de lampadas led de vida util 100000 h., estanques
amb grau de proteccio IP66
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2,
amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000
N, amb unió endollada i muntat superficialment.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,

1,0002.500,00 2.500,00

Euro
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muntat en perfil DIN

Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.   
 (P - 9)

2 KM91FG3N u Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per:
Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164 
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu 
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa
mural muntat superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes,
arqueta de registre amb pont de comprovacio i maneguets per
conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat
d'Inspeccio num. 41/EI069, acreditada per ENAC en base al
requeriments establerts segons l'existencia basica SUA:8 del CTE
´´ Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo´´ i el
seu annex SUA.B (P - 19)

1,0003.592,34 3.592,34

CAPÍTOLTOTAL 01.05 6.092,34

OBRA PRESUPUESTO  CAN SALES01

CAPÍTOL VARIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de
la partida, i els elements i mijants de seguretat necessaris i
reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o
d'obra.    (P - 12)

16,00031,32 501,12

2 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)

16,00022,32 357,12

3 PPA000SS PA Partida alçada a justificar per la seguretat i Salut de l'obra (P - 0) 1,000600,95 600,95

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.459,19

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Implantacio i Mitjans auxiliars 18.747,69
Capítol 01.02 Preparacio i Neteja 11.513,30
Capítol 01.03 Consolidacio i Estructura de Fabrica 18.942,31
Capítol 01.04 Elements estructurals 3.839,74
Capítol 01.05 Instalacions 6.092,34
Capítol 01.06 Varis 1.459,19

01 Presupuesto  Can SalesObra 60.594,57

60.594,57

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Presupuesto Can Sales 60.594,57
60.594,57

Euro
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

60.594,57PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 60.594,57

13 % Despeses generals SOBRE 60.594,57...................................................................................... 7.877,29

6 % Benefici Industrial SOBRE 60.594,57.......................................................................................... 3.635,67

21 % IVA SOBRE 72.107,53............................................................................................................... 15.142,58

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 87.250,11€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB ONZE CENTIMS )
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Data: 14/10/16 Pàg.: 1

445CAA6KP-1 m2 Estructura inferior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Formacio de boquets a mur de fabrica per a recolzament llosa de formigo, amb enderroc
puntual de mur
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses amb directriu corba, a una alçària < 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
0,3 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m2

741,51 €

(SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

445CAA6NP-2 m2 Estructura superior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
lloses amb directriu corba, a una alçària > 25 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia
de 0,2 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 110 kg/m2

239,82 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H6452131P-3 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

33,81 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

H64Z1511P-4 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

300,20 €

(TRES-CENTS EUROS AMB VINT CENTIMS)

K1213251P-5 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

11,69 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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Data: 14/10/16 Pàg.: 2

K1215250P-6 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,11 €

(ZERO EUROS AMB ONZE CENTIMS)

K12CAAANP-7 pa Subministrament i montatge de Escala vertical amb rail anticaiguda, inclos carro per a us de
l'escala per un usuari, de la casa Cables y Eslingas.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

8.600,00 €

(VUIT MIL SIS-CENTS EUROS)

K12CAAAPP-8 pa Montatge, desmontatge i amortització diària (60 dies) de muntacarregas electric, adaptat a
bastida.

861,90 €

(VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

K12GG000P-9 pa Subministre e instal·lacio de il·luminacio d'emergencia per interior de xemeneia, per cobrir un
espai de 24 m. de alçaria. Inclos cuadre de control i conexio a xarxa existent.
Inclosa part proporcional de
Luminaries de lampadas led de vida util 100000 h.,  estanques  amb grau de proteccio IP66
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

2.500,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
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K214D2H3P-10 m3 Desmuntatge de mur de totxo corvat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

188,43 €

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

K21Q701NP-11 u Desmontatge i retirada d'anells metalics, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

14,34 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

K2R641H0P-12 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

31,32 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

K2RA73G0P-13 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,32 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

K4BP1116P-14 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

13,54 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

K4SP7209P-15 u Suministre i colocacio de tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou tirant, tensor
part proporcional de plaques de ancoratge i d'elements especials d'unio i de tesat, pintura
anticorrosio, mitxants auxiliars d'elevacio i transports per la seva col·locacio a obra i tesat
amb gats hidrulics. tipus MEKANO 4 o equivalent.

1.958,83 €

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

K612353WP-16 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís recuperat del desmontatge
previ, o alternativament d'elaboració manual, de dimensions adaptades a la paret corba de la
xemeneia, realitzats a mida amb plantilla, d'una cara vista, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter Mape antique Allettamento (morter de cal hidrulica
natural i Eco-puzolana amb aditius, microfibres i lliure de ciment), previa proves de

210,39 €
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compatibilitat amb el morter existent a la part conservada.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida (proteccions
elements contigus, neteja i retirada restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

K87811SAP-17 m2 Neteja de parament vertical de obra vista amb raig de silicat d'alumini dessecat . La pressió a
utilitzar es determinara a l'obra, previa realitzacio de proves aprovades per la DF.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida (proteccions
elements contigus, neteja i retirada restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de
seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

62,03 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

K8B12A0NP-18 m2 Hidrofugat de parament exterior
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

12,05 €

(DOTZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

KM91FG3NP-19 u Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per:
Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural muntat
superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de registre amb
pont de comprovacio i maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio num. 41/EI069,
acreditada per ENAC en base al requeriments establerts segons l'existencia basica SUA:8
del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo´´ i el seu annex SUA.B

3.592,34 €

(TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

KQRPN412P-20 m2 Consolidació superficial d'element singular de obra vista, amb aplicació d'una o més capes
de consolidant. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

18,45 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
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KQRPU032P-21 m Reparació de fisura o coquera en element singular de totxo vist, amb productes compatibles
aplicats per injecció. Grau de dificultat alta.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Inclou armadura d´acer de diam. 100
mm.Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

105,07 €

(CENT CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

KQRPU03NP-22 m Repicat, neteja i sanejat de fisura o esquerda en element singular de totxo vist, deixant
l'element preparat per la seva reparacio. Grau de dificultat alta.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i els elements i
mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.

90,33 €

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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m2445CAA6K Estructura inferior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Formacio de boquets a mur de fabrica per a recolzament llosa de formigo,
amb enderroc puntual de mur
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses amb directriu corba, a una alçària < 5 m, amb tauler de
fusta de pi, amb una quantia de 0,3 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 110 kg/m2

P- 1  €741,51

Altres conceptes 741,51 €

m2445CAA6N Estructura superior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt formada per
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses amb directriu corba, a una alçària > 25 m, amb tauler
de fusta de pi, amb una quantia de 0,2 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 110 kg/m2

P- 2  €239,82

Altres conceptes 239,82 €

mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i
els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 3  €33,81

B1Z0300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a seguretat i salut

€0,89325

B64M2201 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut

€15,44000

B64Z2A00 Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a
seguretat i salut

€4,45060

Altres conceptes 13,03 €

uH64Z1511 Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i
els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 4  €300,20

B64Z1512 Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut

€246,40000

Altres conceptes 53,80 €

m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

P- 5  €11,69

Altres conceptes 11,69 €

m2K1215250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments
de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

P- 6  €0,11
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B0Y15250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments

de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

€0,10000

Altres conceptes 0,01 €

paK12CAAAN Subministrament i montatge de Escala vertical amb rail anticaiguda, inclos
carro per a us de l'escala per un usuari, de la casa Cables y Eslingas.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i
els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 7  €8.600,00

Sense descomposició 8.600,00 €

paK12CAAAP Montatge, desmontatge i amortització diària (60 dies) de muntacarregas
electric, adaptat a bastida.

P- 8  €861,90

Altres conceptes 861,90 €

paK12GG000 Subministre e instal·lacio de il·luminacio d'emergencia per interior de
xemeneia, per cobrir un espai de 24 m. de alçaria. Inclos cuadre de control i
conexio a xarxa existent.
Inclosa part proporcional de 
Luminaries de lampadas led de vida util 100000 h., estanques amb grau de
proteccio IP66
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i
muntat superficialment.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i
els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 9  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

m3K214D2H3 Desmuntatge de mur de totxo corvat, amb mitjans manuals, neteja, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i
els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 10  €188,43

Altres conceptes 188,43 €

uK21Q701N Desmontatge i retirada d'anells metalics, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i
els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 11  €14,34

Altres conceptes 14,34 €
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m3K2R641H0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i
els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 12  €31,32

Altres conceptes 31,32 €

m3K2RA73G0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 13  €22,32

B2RA73G0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

€20,67000

Altres conceptes 1,65 €

uK4BP1116 Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb
perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

P- 14  €13,54

B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat per a ús estructural per a injectar

€3,15000

B0B2A000 Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 €1,27440
Altres conceptes 9,12 €

uK4SP7209 Suministre i colocacio de tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou
tirant, tensor part proporcional de plaques de ancoratge i d'elements
especials d'unio i de tesat, pintura anticorrosio, mitxants auxiliars d'elevacio i
transports per la seva col·locacio a obra i tesat amb gats hidrulics. tipus
MEKANO 4 o equivalent.

P- 15  €1.958,83

B0715100 Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de
retracció controlada per a reparació

€18,82440

B0AAC310 Ancoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i volandera quadrada de
200x200 mm

€11,12400

B0AB300A Tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou tirant, tensor part
proporcional de plaques de ancoratge i d'elements especials d'unio i de
tesat, pintura anticorrosio, mitxants auxiliars d'elevacio i transports per la
seva col·locacio a obra i tesat amb gats hidrulics. tipus MEKANO 4 o
equivalent

€1.350,00000

B44Z5026 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

€218,40000

Altres conceptes 360,48 €

m2K612353W Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís recuperat del
desmontatge previ, o alternativament d'elaboració manual, de dimensions
adaptades a la paret corba de la xemeneia, realitzats a mida amb plantilla,
d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter Mape antique Allettamento (morter de cal hidrulica natural i
Eco-puzolana amb aditius, microfibres i lliure de ciment), previa proves de
compatibilitat amb el morter existent a la part conservada.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida
(proteccions elements contigus, neteja i retirada restes de projeccio, etc) i els
elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat
segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 16  €210,39

B0111000 Aigua €0,02233
B0710280 Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de

designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
€1,74168

B0F11252 Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

€140,00000

Altres conceptes 68,63 €
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m2K87811SA Neteja de parament vertical de obra vista amb raig de silicat d'alumini
dessecat . La pressió a utilitzar es determinara a l'obra, previa realitzacio de
proves aprovades per la DF.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida
(proteccions elements contigus, neteja i retirada restes de projeccio, etc) i els
elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment acabat
segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 17  €62,03

B0111000 Aigua €0,00326
B03J200N Particules abrasives a determinar segons proves €45,00000

Altres conceptes 17,03 €

m2K8B12A0N Hidrofugat de parament exterior
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i
els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 18  €12,05

B8B15000 Protector hidròfug €1,60500
Altres conceptes 10,45 €

uKM91FG3N Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per:
Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164 
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu 
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural
muntat superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de
registre amb pont de comprovacio i maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio
num. 41/EI069, acreditada per ENAC en base al requeriments establerts
segons l'existencia basica SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo
causado por la accion del rayo´´ i el seu annex SUA.B

P- 19  €3.592,34

BM91FG3N Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164 
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu 
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural
muntat superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de
registre amb pont de comprovacio i maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio
num. 41/EI069, acreditada per ENAC en base al requeriments establerts
segons l'existencia basica SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo
causado por la accion del rayo´´ i el seu annex SUA.B

€2.658,98000

Altres conceptes 933,36 €

m2KQRPN412 Consolidació superficial d'element singular de obra vista, amb aplicació d'una
o més capes de consolidant. Grau de dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i
els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 20  €18,45

B8ZAS000 Consolidant de silicat d'etil per a pedra natural €2,23950
B8ZAS030 Consolidant acrílic Paraloid B72 o equivalent €1,77750

Altres conceptes 14,43 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5Data: 14/10/16

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

mKQRPU032 Reparació de fisura o coquera en element singular de totxo vist, amb
productes compatibles aplicats per injecció. Grau de dificultat alta.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i
els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Inclou
armadura d´acer de diam. 100 mm.Totalment acabat segons planols de
projecte i/o d'obra.   

P- 21  €105,07

B0111100 Aigua desionitzada no polaritzada €0,15500
B0714000 Morter sintètic epoxi de resines epoxi €18,75000
B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa

viscositat per a ús estructural per a injectar
€31,50000

B09Z0001 Broquet d'injecció per a resines €2,40000
Altres conceptes 52,27 €

mKQRPU03N Repicat, neteja i sanejat de fisura o esquerda en element singular de totxo
vist, deixant l'element preparat per la seva reparacio. Grau de dificultat alta.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització de la partida, i
els elements i mijants de seguretat necessaris i reglamentaris. Totalment
acabat segons planols de projecte i/o d'obra.   

P- 22  €90,33

B0111100 Aigua desionitzada no polaritzada €0,15500
B0714000 Morter sintètic epoxi de resines epoxi €18,75000
B0907200 Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa

viscositat per a ús estructural per a injectar
€31,50000

B09Z0001 Broquet d'injecció per a resines €2,40000
Altres conceptes 37,53 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 14/10/16

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,28h Conservador- restaurador director de la intervencióA010V010

 €23,19h Conservador-restauradorA010V050

 €18,19h Restaurador assistentA010V100

 €22,37h Oficial 1aA0121000

 €22,37h Oficial 1a paletaA0122000

 €22,37h Oficial 1a encofradorA0123000

 €22,37h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €22,37h Oficial 1a pintorA012D000

 €22,73h Oficial 1a manyàA012F000

 €23,12h Oficial 1a muntadorA012M000

 €19,86h Ajudant encofradorA0133000

 €19,86h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,86h Ajudant pintorA013D000

 €19,94h Ajudant manyàA013F000

 €19,86h Ajudant muntadorA013M000

 €18,69h ManobreA0140000

 €19,34h Manobre especialistaA0150000

 €22,37h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €18,69h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €399,03mes Muntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 paradesC150P11D

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,70h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelC1704100

 €14,84m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2800

 €3,44h Màquina taladradoraC200F000

 €1,58h Equip d'injecció manual de resinesC200V000

 €15,14h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de
pressió

CZ121410

 €3,98h Equip de raig de sorraCZ171000

 €3,14h Equip de raig d'aire a pressióCZ174000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 14/10/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,63m3 AiguaB0111000

 €0,31l Aigua desionitzada no polaritzadaB0111100

 €0,45kg Particules abrasives a determinar segons provesB03J200N

 €67,74m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065710B

 €30,29t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710280

 €3,75kg Morter sintètic epoxi de resines epoxiB0714000

 €0,83kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,
tixotròpic i de retracció controlada per a reparació

B0715100

 €15,75kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per a
injectar

B0907200

 €0,48u Broquet d'injecció per a resinesB09Z0001

 €1,16kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,34kg Clau acerB0A31000

 €9,27m Ancoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i
volandera quadrada de 200x200 mm

B0AAC310

 €1.350,00u Tirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou tirant,
tensor part proporcional de plaques de ancoratge i
d'elements especials d'unio i de tesat, pintura anticorrosio,
mitxants auxiliars d'elevacio i transports per la seva
col·locacio a obra i tesat amb gats hidrulics. tipus MEKANO 4
o equivalent

B0AB300A

 €0,59kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,41m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €212,84m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €9,28cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €1,26m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €2,75l DesencofrantB0DZA000

 €2,50u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares
vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F11252
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,10m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

B0Y15250

 €59,55m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

B1Z0300C

 €20,67t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G0

 €1,82kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat

B44Z5026

 €7,72m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

B64M2201

 €246,40u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5
m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut

B64Z1512

 €13,09u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut

B64Z2A00

 €5,35kg Protector hidròfugB8B15000

 €14,93kg Consolidant de silicat d'etil per a pedra naturalB8ZAS000

 €11,85kg Consolidant acrílic Paraloid B72 o equivalentB8ZAS030

 €2.658,98u Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164 
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu 
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb
placa mural muntat superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9
electrodes, arqueta de registre amb pont de comprovacio i
maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de
l'Entitat d'Inspeccio num. 41/EI069, acreditada per ENAC en
base al requeriments establerts segons l'existencia basica
SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo causado por la
accion del rayo´´ i el seu annex SUA.B

BM91FG3N
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,84kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11185/R 22,370000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,09930/R 19,860000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21115 0,21115
Materials:

0,011831,160000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,619500,590001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,63133 0,63133

0,002111,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,84459

0,84459COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €81,95u Formacio de Boquets per la llosa de formigo a mur de
fabrica, per a recolzament de la llosa, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2181461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

74,76000/R 18,690004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 74,76000 74,76000

1,121401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,88140

6,070518,00%GASTOS INDIRECTOS

81,95191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,80m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

K45CA7C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,15844/R 18,690000,276A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,15844 5,15844
Maquinària:

18,02625/R 156,750000,115C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 18,02625 18,02625
Materials:

69,0948067,740001,020B065710B =xFormigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 69,09480 69,09480

0,128962,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,40845

7,392688,00%GASTOS INDIRECTOS

99,80113COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

K4BC3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26844/R 22,370000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,19860/R 19,860000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,46704 0,46704
Materials:

0,013921,160000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,844590,844591,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,85851 0,85851
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,007011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,33256

0,106608,00%GASTOS INDIRECTOS

1,43916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,95m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

K4DCAD00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,16625/R 22,370001,125A0123000 =xOficial 1a encofradorh

22,34250/R 19,860001,125A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 47,50875 47,50875
Materials:

0,134941,340000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,532180,410001,298B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,80879212,840000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,140139,280000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

1,386001,260001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

0,110002,750000,040B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,11204 3,11204

1,187722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,80851

4,144688,00%GASTOS INDIRECTOS

55,95319COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €741,51m2 Estructura inferior per a soport de tirants i rigiditzacio conjunt
formada per
Formacio de boquets a mur de fabrica per a recolzament
llosa de formigo, amb enderroc puntual de mur
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge
i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb directriu corba, a
una alçària < 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia
de 0,3 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 110 kg/m2

445CAA6K Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

455,2884075,881406,000K2181461 =xFormacio de Boquets per la llosa de formigo a mur de
fabrica, per a recolzament de la llosa, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

u

27,7225492,408450,300K45CA7C4 =xFormigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

m3

146,581601,33256110,000K4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

56,9893651,808511,100K4DCAD00 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

m2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 686,58190 686,58190

COST DIRECTE 686,58190

54,926558,00%GASTOS INDIRECTOS

741,50845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €239,82m2 Estructura superior per a soport de tirants i rigiditzacio
conjunt formada per
Llosa de formigó armat, de 18-20 cm de gruix amb muntatge
i desmuntatge d'encofrat per a lloses amb directriu corba, a
una alçària > 25 m, amb tauler de fusta de pi, amb una
quantia de 0,2 m3/m2 de formigó HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 110 kg/m2

445CAA6N Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

18,4816992,408450,200K45CA7C4 =xFormigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

m3

146,581601,33256110,000K4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

56,9893651,808511,100K4DCAD00 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a
una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

m2

Subtotal... 222,05265 222,05265

COST DIRECTE 222,05265

17,764218,00%GASTOS INDIRECTOS

239,81686COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,81m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida,  i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.   

H6452131 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59250/R 22,370000,250A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

4,67250/R 18,690000,250A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 10,26500 10,26500
Materials:

0,8932559,550000,015B1Z0300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

m3

15,440007,720002,000B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

m2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,4506013,090000,340B64Z2A00 =xPal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca

metàl·lica, per a seguretat i salut
u

Subtotal... 20,78385 20,78385

0,256632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,30547

2,504448,00%GASTOS INDIRECTOS

33,80991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,20u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida,  i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.   

H64Z1511 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,77750/R 22,370000,750A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

14,01750/R 18,690000,750A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 30,79500 30,79500
Materials:

246,40000246,400001,000B64Z1512 =xPorta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5
m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 246,40000 246,40000

0,769882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 277,96487

22,237198,00%GASTOS INDIRECTOS

300,20207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,69m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut
total màxim de 20 km

K1213251 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,46800/R 23,120000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,95800/R 19,860000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 9,42600 9,42600
Maquinària:

1,25320/R 31,330000,040C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
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Subtotal... 1,25320 1,25320

0,141391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,82059

0,865658,00%GASTOS INDIRECTOS

11,68624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,11m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

K1215250 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,100000,100001,000B0Y15250 =xAmortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció
de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

m2

Subtotal... 0,10000 0,10000

COST DIRECTE 0,10000

0,008008,00%GASTOS INDIRECTOS

0,10800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.600,00pa Subministrament i montatge de Escala vertical amb rail
anticaiguda, inclos carro per a us de l'escala per un usuari,
de la casa Cables y Eslingas.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida,  i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.   

K12CAAAN Rend.: 1,000P- 7

 €861,90pa Montatge, desmontatge i amortització diària (60 dies) de
muntacarregas electric, adaptat a bastida.

K12CAAAP Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

798,06000/R 399,030002,000C150P11D =xMuntacàrregues de 300 kg de càrrega i 4 paradesmes

Subtotal... 798,06000 798,06000

COST DIRECTE 798,06000

63,844808,00%GASTOS INDIRECTOS
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861,90480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.500,00pa Subministre e instal·lacio de il·luminacio d'emergencia per
interior de xemeneia, per cobrir un espai de 24 m. de alçaria.
Inclos cuadre de control i conexio a xarxa existent.
Inclosa part proporcional de 
Luminaries de lampadas led de vida util 100000 h.,
estanques  amb grau de proteccio IP66
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat en tub.
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment.
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN.
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida,  i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.   

K12GG000 Rend.: 1,000P- 9

 €188,43m3 Desmuntatge de mur de totxo corvat, amb mitjans manuals,
neteja, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida,  i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.   

K214D2H3 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,37000/R 22,370001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

149,52000/R 18,690008,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 171,89000 171,89000

2,578351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,46835

13,957478,00%GASTOS INDIRECTOS

188,42582COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,34u Desmontatge i retirada d'anells metalics, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida,  i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.   

K21Q701N Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,08300/R 18,690000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,08300 13,08300

0,196251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,27924

1,062348,00%GASTOS INDIRECTOS

14,34158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,32m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida,  i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.   

K2R641H0 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,01750/R 18,690000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,01750 14,01750
Maquinària:

14,84000/R 14,840001,000C1RA2800 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 14,84000 14,84000

0,140181,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,99768

2,319818,00%GASTOS INDIRECTOS

31,31749COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,32m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

K2RA73G0 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,6700020,670001,000B2RA73G0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 20,67000 20,67000
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COST DIRECTE 20,67000

1,653608,00%GASTOS INDIRECTOS

22,32360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,54u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat

K4BP1116 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,79625/R 22,370000,125A0121000 =xOficial 1ah

4,25480/R 19,340000,220A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,05105 7,05105
Maquinària:

0,75680/R 3,440000,220C200F000 =xMàquina taladradorah

0,19750/R 1,580000,125C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

Subtotal... 0,95430 0,95430
Materials:

3,1500015,750000,200B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per a
injectar

kg

1,274400,590002,160B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 4,42440 4,42440

0,105771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,53552

1,002848,00%GASTOS INDIRECTOS

13,53836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.958,83u Suministre i colocacio de tirant de 30 mm de diametre, de
acer B500S. Inclou tirant, tensor part proporcional de
plaques de ancoratge i d'elements especials d'unio i de tesat,
pintura anticorrosio, mitxants auxiliars d'elevacio i transports
per la seva col·locacio a obra i tesat amb gats hidrulics. tipus
MEKANO 4 o equivalent.

K4SP7209 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,74000/R 22,370002,000A0121000 =xOficial 1ah

68,19000/R 22,730003,000A012F000 =xOficial 1a manyàh

59,82000/R 19,940003,000A013F000 =xAjudant manyàh

37,38000/R 18,690002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 210,13000 210,13000
Materials:
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18,824400,8300022,680B0715100 =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,

tixotròpic i de retracció controlada per a reparació
kg

11,124009,270001,200B0AAC310 =xAncoratge metàl·lic de diàmetre 32 mm, amb cargol i
volandera quadrada de 200x200 mm

m

1.350,000001.350,000001,000B0AB300A =xTirant de 30 mm de diametre, de acer B500S. Inclou tirant,
tensor part proporcional de plaques de ancoratge i
d'elements especials d'unio i de tesat, pintura anticorrosio,
mitxants auxiliars d'elevacio i transports per la seva
col·locacio a obra i tesat amb gats hidrulics. tipus MEKANO 4
o equivalent

u

218,400001,82000120,000B44Z5026 =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat

kg

Subtotal... 1.598,34840 1.598,34840

5,253252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.813,73165

145,098538,00%GASTOS INDIRECTOS

1.958,83018COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,39m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
massís recuperat del desmontatge previ, o alternativament
d'elaboració manual, de dimensions adaptades a la paret
corba de la xemeneia, realitzats a mida amb plantilla, d'una
cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter Mape antique Allettamento (morter de
cal hidrulica natural i Eco-puzolana amb aditius, microfibres i
lliure de ciment), previa proves de compatibilitat amb el
morter existent a la part conservada.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida (proteccions elements contigus, neteja i retirada
restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols
de projecte i/o d'obra.   

K612353W Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,31800/R 22,370001,400A0122000 =xOficial 1a paletah

13,08300/R 18,690000,700A0140000 =xManobreh

6,76900/R 19,340000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 51,17000 51,17000
Maquinària:

0,59500/R 1,700000,350C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelh

Subtotal... 0,59500 0,59500
Materials:

0,022331,630000,0137B0111000 =xAiguam3

1,7416830,290000,0575B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

140,000002,5000056,000B0F11252 =xMaó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares
vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 141,76401 141,76401
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1,279252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 194,80826

15,584668,00%GASTOS INDIRECTOS

210,39292COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,03m2 Neteja de parament vertical de obra vista amb raig de silicat
d'alumini dessecat . La pressió a utilitzar es determinara a
l'obra, previa realitzacio de proves aprovades per la DF.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida (proteccions elements contigus, neteja i retirada
restes de projeccio, etc) i els elements i mijants de seguretat
necessaris i reglamentaris. Totalment acabat segons planols
de projecte i/o d'obra.   

K87811SA Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59250/R 22,370000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,67250/R 18,690000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,26500 10,26500
Maquinària:

1,51400/R 15,140000,100CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de
pressió

h

0,39800/R 3,980000,100CZ171000 =xEquip de raig de sorrah

Subtotal... 1,91200 1,91200
Materials:

0,003261,630000,002B0111000 =xAiguam3

45,000000,45000100,000B03J200N =xParticules abrasives a determinar segons proveskg

Subtotal... 45,00326 45,00326

0,256632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,43689

4,594958,00%GASTOS INDIRECTOS

62,03184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,05m2 Hidrofugat de parament exterior
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida,  i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.   

K8B12A0N Rend.: 0,515P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51553/R 22,370000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh

2,89223/R 19,860000,075A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 9,40776 9,40776
Materials:

1,605005,350000,300B8B15000 =xProtector hidròfugkg

Subtotal... 1,60500 1,60500
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0,141121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,15388

0,892318,00%GASTOS INDIRECTOS

12,04619COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.592,34u Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per:
Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164 
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu 
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb
placa mural muntat superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9
electrodes, arqueta de registre amb pont de comprovacio i
maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de
l'Entitat d'Inspeccio num. 41/EI069, acreditada per ENAC en
base al requeriments establerts segons l'existencia basica
SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo causado por la
accion del rayo´´ i el seu annex SUA.B

KM91FG3N Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

346,80000/R 23,1200015,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

297,90000/R 19,8600015,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 644,70000 644,70000
Materials:

2.658,980002.658,980001,000BM91FG3N =xCapçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164 
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2''
Peça d'adaptació del dispositiu 
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb
placa mural muntat superficialment a la paret
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2''
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9
electrodes, arqueta de registre amb pont de comprovacio i
maneguets per conexio de les piques
Subministre i col·locacio de comptador de llamps
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de
l'Entitat d'Inspeccio num. 41/EI069, acreditada per ENAC en
base al requeriments establerts segons l'existencia basica
SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo causado por la
accion del rayo´´ i el seu annex SUA.B

u

Subtotal... 2.658,98000 2.658,98000

22,564503,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.326,24450

266,099568,00%GASTOS INDIRECTOS

3.592,34406COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,45m2 Consolidació superficial d'element singular de obra vista,
amb aplicació d'una o més capes de consolidant. Grau de
dificultat mitjà
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida,  i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.   

KQRPN412 Rend.: 0,576P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,71528/R 31,280000,050A010V010 =xConservador- restaurador director de la intervencióh

2,01302/R 23,190000,050A010V050 =xConservador-restauradorh

7,89497/R 18,190000,250A010V100 =xRestaurador assistenth

Subtotal... 12,62327 12,62327
Materials:

2,2395014,930000,150B8ZAS000 =xConsolidant de silicat d'etil per a pedra naturalkg

1,7775011,850000,150B8ZAS030 =xConsolidant acrílic Paraloid B72 o equivalentkg

Subtotal... 4,01700 4,01700

0,441813,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,08208

1,366578,00%GASTOS INDIRECTOS

18,44865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,07m Reparació de fisura o coquera en element singular de totxo
vist, amb productes compatibles aplicats per injecció. Grau
de dificultat alta.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida,  i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Inclou armadura d´acer de diam. 100
mm.Totalment acabat segons planols de projecte i/o d'obra.

KQRPU032 Rend.: 0,937P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,87407/R 22,370001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

10,32017/R 19,340000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 34,19424 34,19424
Maquinària:

0,33725/R 1,580000,200C200V000 =xEquip d'injecció manual de resinesh

8,07898/R 15,140000,500CZ121410 =xCompressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de
pressió

h

0,67022/R 3,140000,200CZ174000 =xEquip de raig d'aire a pressióh

Subtotal... 9,08645 9,08645
Materials:

0,155000,310000,500B0111100 =xAigua desionitzada no polaritzadal

18,750003,750005,000B0714000 =xMorter sintètic epoxi de resines epoxikg

31,5000015,750002,000B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per a
injectar

kg

2,400000,480005,000B09Z0001 =xBroquet d'injecció per a resinesu
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 52,80500 52,80500

1,196803,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,28249

7,782608,00%GASTOS INDIRECTOS

105,06509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,33m Repicat, neteja i sanejat de fisura o esquerda en element
singular de totxo vist, deixant l'element preparat per la seva
reparacio. Grau de dificultat alta.
Inclou tots els elements auxiliars necessaris per la realització
de la partida,  i els elements i mijants de seguretat necessaris
i reglamentaris. Totalment acabat segons planols de projecte
i/o d'obra.   

KQRPU03N Rend.: 0,700P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,97857/R 22,370000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

13,81429/R 19,340000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 29,79286 29,79286
Materials:

0,155000,310000,500B0111100 =xAigua desionitzada no polaritzadal

18,750003,750005,000B0714000 =xMorter sintètic epoxi de resines epoxikg

31,5000015,750002,000B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per a
injectar

kg

2,400000,480005,000B09Z0001 =xBroquet d'injecció per a resinesu

Subtotal... 52,80500 52,80500

1,042753,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,64061

6,691258,00%GASTOS INDIRECTOS

90,33186COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €600,95PA Partida alçada a justificar per la seguretat i Salut de l'obraPPA000SS
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000,B0111100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al 
curat.  

 

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
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B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B065710B. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
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La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
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+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 
total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
-     Resistència a la compressió 
-     Tipus de consistència 
-     Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim: 
-     Contingut de ciment per m3 
-     Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
-     Tipus, classe i marca del ciment 
-     Contingut en addicions 
-     Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
-     Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua. 
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Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
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- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
-     Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
-          Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
-          Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
-          Terrossos d'argila (UNE 7133) 
-          Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
-          Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
-     Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
-          Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
-          Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales. 
Ajuntament de Viladecans 
EDIFICA,   Arquitectes 
 

Full  13 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 
altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
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l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat. 
 
 
 

B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0710280,B0714000,B0715100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una 
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o 
interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues 

minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser 
utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se 
en forma d'un o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
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- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
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     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 
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- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla  

     - Mètode d'aplicació 

     - Temps obert 

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

     - Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 
especificades (concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 
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- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà 
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a 
compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales. 
Ajuntament de Viladecans 
EDIFICA,   Arquitectes 
 

Full  20 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 
fabricant, d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 
projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.  

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior 
al 90 % del previst en el projecte.  

 

 

B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0907200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  
EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments 
tèxtils.  
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni 
tòxic.  
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  
Contingut sòlid:  Aprox. 70%  
Rendiment:  250 - 350 g/m2  
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  
No ha de de ser inflamable ni tòxic.  
Densitat:  1,01 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de treball:  >= 5°C  
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  
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Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments 
tèxtils lleugers.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  
Contingut sòlid:  84 - 86  
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen 
en ésser mesclades amb un isocianat.  
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir 
grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies  
PVC:  
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  
DE RESINES EPOXI:  
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment 
de PVC.  
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als 
àlcalis diluïts.  
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, 
un copolímer acrílic en dispersió.  
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  
Toleràncies:  
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment   
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla  
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A14200. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
 

B0A3 - CLAUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A31000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
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Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
 

B0AA - ANCORATGES ESPECIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AAC310. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material necessari per a la realització d'empernatges. 
S'han considerat els següents tipus de material: 
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 
200x200 mm 
- Ancoratge de ciment i additius 
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària 
 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels 
extrems. 
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les 
mateixes característiques que l'acer de l'armadura. 
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La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme. 
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782), 
encara que són admissibles altres tipologies en cas d'empernatges provisionals, com ara, perns 
d'ancoratge puntual (UNE 22781) o per fricció. 
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm. 
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2 
 
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS: 
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en 
cartutx cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la 
hidratació per immersió en aigua. 
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació. 
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació: 
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm 
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació: 
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm 
Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min 
Inici de l'enduriment:  < 15 min 
Resistència a la tracció: 
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m 
 
ANCORATGE DE RESINES EPOXI: 
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per 
una làmina de plàstic. 
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i 
un catalitzador. 
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina. 
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s 
Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min 
Resistència a la tracció: 
- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m 
 
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar. 
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de 
l'ancoratge. 
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització. 
 
PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ: 
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les 
mateixes característiques que l'acer de l'armadura. 
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. 
Ha de resistir, sense punxonar-ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t. 
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 
La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques 
geomètriques indicades a l'UNE 22784. Les volanderes estaran d'acord a l'UNE 22785. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops 
ni impactes. 
 
ANCORATGE DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a 
cada ancoratge. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ANCORATGE METÀL·LIC: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat 
corresponent. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina, 
plaques, femelles, etc... on es garanteixin les condicions exigides al plec. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
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- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) amb  
determinació del límit elàstic, càrrega i allargament en trencament. 
- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on 
es garanteixi el compliment de les especificacions indicades. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig 
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà 
repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-2, sobre provetes preses de dues peces 
diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el 
prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta i s'augmentarà el control fins a un 20% d'unitats. Si encara es 
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control 
sobre el 100% de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
 
 
 

B0AB - TENSORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AB300A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element composat de tres peces: un cargol amb l'extrem en forma de baga; un altre cargol amb 
l'extrem en forma de forqueta amb passador; i una peça central, amb rosca femella a cada 
extrem, per a unir les dues peces anteriors.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça central pot tenir forma tubular, o ser oberta, formada per dues barretes d'acer unides 
a les femelles dels extrems.  
La peça central ha de permetre l'entrada simultània de les dues peces laterals fins al final.  
Si la peça central és tubular, ha de tenir dos orificis perpendiculars al tub, en el seu 
centre per a facilitar l'enroscament.  
Totes les peces han d'estar galvanitzades en calent d'acord amb la norma UNE 37-501.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Característiques del recobriment: 
- Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/cm2 
- Puresa del zinc:  98,5%  
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Càrrega de treball: 
- Diàmetre 1/4":  1,0 kN 
- Diàmetre 3/8":  2,5 kN 
- Diàmetre 1/2":  4,0 kN 
- Diàmetre 3/4":  10 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B2A000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 
fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
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Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 
s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
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               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  
32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 
amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 
de l'EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
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            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de 
ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 
cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En 
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 
determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a 
mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com 
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 
i l'allargament de ruptura 
-     En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
-     En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció 
sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 
es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales. 
Ajuntament de Viladecans 
EDIFICA,   Arquitectes 
 

Full  34 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el 
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 
rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables 
a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions 
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 
toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució 
intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 
36832. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D21030. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
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¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0D3 - LLATES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D31000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
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Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0D6 - PUNTALS 
 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales. 
Ajuntament de Viladecans 
EDIFICA,   Arquitectes 
 

Full  38 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D625A0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
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¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0D7 - TAULERS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D71130. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
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- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales. 
Ajuntament de Viladecans 
EDIFICA,   Arquitectes 
 

Full  41 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZA000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
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No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
 
 
 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F11252. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  
més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
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La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 
amb indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins 
dels límits següents en funció de la categoria. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha 
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 
amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la 
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui 
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de 
control de producció industrial que doni garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig 
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior 
al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents: 
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- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a 
càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 
condicions especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà 
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent: 
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades 
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 
- En element estructural incloure la verificació: 
-     En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 
determinacions realitzades. 
 
 
 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B1Z0300C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
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- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica 
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
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normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
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     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
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- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 
total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
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- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 
mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 
EN 12390-8.  
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Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 
inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
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- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 
freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
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Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 
l'altre per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 
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Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  
K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  
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Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 
altre cas:  

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 
demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 
Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 
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- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 

 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B44Z5026. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 
treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 

UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
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- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-
EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
PERFILS FORADATS:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 
les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 10162.  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 
de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 
material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir 
seques i lliures de condensacions.  
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S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de 
cada passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts 
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin 
com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a 
mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap 
del cargol.  
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En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades 
de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment 
sempre que proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 
condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 
del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar 
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 
s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el 
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de 
fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall 
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
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Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 
fabricant per al producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura 
del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament 
l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de 
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 
Condiciones técnicas generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 
Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
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Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 
para edificación.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER 
BUITS:  

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) 
i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 
secció transversal de tall.  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta 
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.  

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 
producte acompanyat per:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
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- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 
procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

     - Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

     - Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 
al paquet.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
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conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es 
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

     - Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 

     - Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 
següents:  

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

     - Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

     - Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 
assaigs: 
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     - Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN 
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).  

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig 
a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris 
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.  

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els 
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres 
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.  

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.  

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 
s'aplicarà la  UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm  

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 
originals, així com la seva localització i orientació del producte.  

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 
marcats adequadament.  

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és 
acceptable.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig 
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà 
repetir-lo correctament amb una nova proveta.  
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Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, 
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 
actuacions segons el resultat.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d'influència de la soldadura.  

 

 

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B64 - MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 
B64M - TANQUES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B64M2201. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a tanques d'acer.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca 

metàl·lica.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i 
planor.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B64Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B64Z2A00,B64Z1512. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del 

reixat.  
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat 
en fred).  
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars.  
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
PORTA DE PLANXA:  
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca.  
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.  
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i 
els mecanismes d'apertura.  
ELEMENTS DE TUB:  
Toleràncies:  
- Alçària:  ± 1 mm  
- Diàmetre:  ± 1,2 mm  
- Rectitud:  ± 2 mm/m  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B8ZAS030,B8ZAS000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el 

clorur de metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  
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- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els 
seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la 
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i 

amb additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
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- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies  
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
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Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h  
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
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- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h  
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 
7.2 del CTE.  
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 
convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs 
següents:  

     - Assaigs sobre pintura líquida: 

          - Dotació de pigment 

          - Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

          - Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

          - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

          - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 

          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

          - Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 
realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
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     - Índex d'anivellament INTA 160289 

     - Índex de despreniment INTA 160.288 

     - Temps d'assecat INTA 160.229 

     - Envelliment accelerat INTA 160.605 

     - Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS 
METÀL·LICS:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 
Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix 
lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  

 

 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
BM9 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BM91FG3N. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parallamps de puntes, sistema Franklin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'esdar format per: 
- Capçal de captació de puntes de coure electrolític 
- Peça d'adaptació del capçal a l'antena, de bronze 
- Antena de tub d'acer galvanitzat en calent  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície del tub.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb el capçal degudament protegit.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo y principios generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats de qualitat i la documentació dels equips.  

- Control de la documentació tècnica subministrada.  

- Contrastar la documentació del fabricant amb els equips i el projecte.  

- Recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  

- Verificar característiques dels següents elements d'unió a terra. 

     - Secció del conductor  

     - Material de posada a terra  

     - Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es comprovarà globalment   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no 
compleixin les especificacions del projecte.  

 

 

BM91 - PARALLAMPS 
BM91FG3N - Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164  
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2'' 
Peça d'adaptació del dispositiu  
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural muntat 
superficialment a la paret 
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2'' 
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC 
33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm 
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de registre 
amb pont de comprovacio i maneguets per conexio de les piques 
Subministre i col·locacio de comptador de llamps 
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio 
num. 41/EI069, acreditada per ENAC en base al requeriments establerts segons 
l'existencia basica SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo causado por la accion 
del rayo´´ i el seu annex SUA.B 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0B2A100. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El 
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes 
utilitzats. 
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 
Toleràncies: 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales. 
Ajuntament de Viladecans 
EDIFICA,   Arquitectes 
 

Full  81 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres) 
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm 
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla. 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre 
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze. 
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
44 - ESTRUCTURES 
445 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

445CAA6N,445CAA6K. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS 
 
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de 
muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pilar de formigó armat 
- Mur de formigó armat 
- Biga de formigó armat 
- Cèrcol de formigó armat 
- Sostre nervat unidireccional 
- Sostre nervat reticular 
- Llosa inclinada de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de 
sostres i lloses 
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres 
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços  
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CONDICIONS GENERALS: 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) 
que puguin afectar la durabilitat del element. 
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies 
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que 
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran. 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
- Elements formigó armat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm 
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
 
SOSTRES I LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
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     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 
 
SOSTRES: 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
 
SOSTRES NERVATS RETICULARS: 
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 
operacions incloses a la unitat d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer 
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l'operació. 
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de 
les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los 
malbé. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 
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SOSTRES I LLOSES: 
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H64 - TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
H645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H6452131. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, fixada a peus 
d'acer conformat amb desmuntatge inclòs.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Col·locació dels peus 
- Col·locació de les planxes entre els suports 
- Desmuntatge del conjunt  
CONDICIONS GENERALS:  
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre els suports:  ± 5 mm  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell: ± 5 mm  
- Aplomat:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

H64Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLANXES METÀL·LIQUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

H64Z1511. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, 
col·locada sobre muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Neteja i protecció  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials 
que perjudiquin el seu funcionament correcte.  
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.  
Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm  
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Nivell:  ± 3 mm  
- Aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K - TIPOLOGIA K 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 
K121 - BASTIDES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K1213251,K1215250. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels 
mateixos el temps que estiguin muntats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Muntatge i desmuntatge de pont penjant: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Lloguer de bastida o pont penjant: 
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  
CONDICIONS GENERALS:  
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades 
d'acord amb la norma UNE 76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la 
bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 
subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les 
empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar 
material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de 
la plataforma. 
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A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 
separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la 
DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 
exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 
correspongui amb els supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 
senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès 
de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir 
que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  
PONT PENJANT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.  

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.  
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K12C - PLATAFORMES MÒBILS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K12CAAAP,K12CAAAN. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar un 
element vertical, així com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes 
elevadores mòbils per a realització de treball en alçada.  
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:  
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega 
de la plataforma. 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui 
formació específica del seu funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència 
de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 
arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els 
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats. 
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els mòduls de la bastida hagin variat les seves característiques geomètriques 
per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 
recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres mesos, 
s'ha de fer una revisió periòdica total de conjunt.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:  
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i 
pactats prèviament amb l'empresa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción.  
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UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, 
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.  

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y 
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 
suministro.  

 

 

K12G - ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K12GG000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Anul·lació d'instal·lació interior afectada per les obres, per tal de garantir la seguretat de 
les obres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria afectada per les obres, a la sortida del 
comptador o de l'escomesa, per a subministrament inferior a 2 '' de D 
- Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, afectada per les obres, a la sortida del 
quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió de 200 kVA, com a 
màxim 
- Anul·lació d'instal·lació interior de gas, afectada per les obres, a la sortida del 
comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió dels ramals que calgui anular 
- Col·locació de taps o terminals 
- Senyalització dels elements desconnectats  
CONDICIONS GENERALS:  
Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de desconnexió per tal 
que no es produeixi una connexió per error o desconeixement. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o 
en el seu defecte, la DF. 
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  

 

 

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K214D2H3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
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     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de 
transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE 
MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT 
DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA 
DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

 

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2181461. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o 
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior 
reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat 
i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, 
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb 
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva 
posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper 
d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen 
restauradors: 
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- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han 
d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
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m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES 
O CELS RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

 

K21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K21Q701N. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a 
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense 
incloure embalatges 
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una 
alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la 
seva reutilització, sense incloure embalatges 
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una 
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva 
reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una 
alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure 
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor 
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i 
aplec per a la seva reutilització 
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva 
reutilització o restauració 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas 
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- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels 
materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-
ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats 
per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a 
muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara 
grues, cistelles, etc. 
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o 
en el seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el 
trajecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL, 
DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:  
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el 
cas, amidat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:  
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales. 
Ajuntament de Viladecans 
EDIFICA,   Arquitectes 
 

Full  99 

 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2R641H0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de 
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
 
 
 

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K2RA73G0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 
DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
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K4 - ESTRUCTURES 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K45C - FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K45CA7C4. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la 
cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses i bancades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
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- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-
08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts 
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
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Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
No es necessari la compactació del formigó. 
 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 
Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 
resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 
hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 
cura la zona d'ancoratges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 
plec de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 
característiques de l'element formigonat. 
 
 
 

K4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K4BC3000,K4BP1116. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
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formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets 
aquests, col·locant un cèrcol perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en forma 
d'U 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en 
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
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A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de 
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran. 
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Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 
la EHE). 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 
l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada 
segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la 
taula 69.8.2 de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 
metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa. 
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu. 
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC. 
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació. 
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Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra 
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA: 
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 
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K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K4DCAD00. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 
formen el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte 
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
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El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
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formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
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La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
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Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat 
necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 
 

K4S - REFORÇ D'ESTRUCTURES 
K4SP - REFORÇ D'ESTRUCTURES AMB TIRANTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K4SP7209. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reforç d'elements estructurals de formigó, de fàbrica de pedra o de maó, amb barres d'acer 
roscades, introduïdes en una perforació, i ancorades i tesades des dels extrems, i 
posteriorment reblert de la perforació. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Perforació amb broca diamantada, amb dispersió d'aigua i amb sols moviment de rotació, sense 
percussió 
- Tirant amb barra d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre nominal, fixat a les plaques 
d'ancoratge i tesat 
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- Tensor intermig d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el 
punt d'unió de dos barres 
- Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge 
d'acer laminat S275JR, de dimensions 35x35 cm i 10 mm de gruix, fixades amb doble femella als 
extrems de les barres i reblert de morter polimèric tixotròpic i de retracció controlada entre 
parament i placa 
- Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge 
d'acer laminat S275JR, de dimensions 40x40 cm i 10 mm de gruix, fixades amb doble femella als 
extrems de les barres i reblert de morter polimèric tixotròpic i de retracció controlada entre 
parament i placa 
- Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una quantitat mínima de 25 
kg/m de tirant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 
PERFORACIÓ: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició i direcció de les perforacions 
- Preparació de la base per a col·locar la maquinària 
- Perforació amb broca diamantada en dispersió d'aigua, per rotació, sense percussió 
- Recollida de l'aigua, la pols i la runa 
- Neteja dels paraments 
 
TIRANT AMB BARRA D'ACER, FIXAT ALS EXTREMS I TESAT: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, amb les unions que 
calguin 
- Introducció de les barres a la perforació 
- Unió de les barres a les plaques de cada extrem 
- Tesat de les barres, d'acord amb el programa de tesat 
 
TENSOR INTERMIG PER A ROSCAR: 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, tallades a mida 
- Roscat de les barres a cada extrem del tensor 
- Bloqueig del tensor amb la doble femella 
 
TENSOR EXTREM PER A ROSCAR, I PLACA D'ANCORATGE: 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, tallades a mida 
- Col·locació de les barres al seu lloc 
- Replanteig de la posició de la placa d'ancoratge, preparació de la superfície de recolzament 
- Fixació de les plaques, i reblert amb morter de retracció controlada de l'espai entre placa 
i parament 
- Roscat del tensors a cada extrem les barres 
- Tesat de les barres 
 
INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
- Replanteig del procediment d'injecció i col·locació de broquets d'injecció i sobreeixidors 
- Preparació de la zona de treball 
- Neteja del conducte amb aire a pressió 
- Neteja de les boques d'injecció 
- Injecció de la beurada de ciment de forma contínua i sense interrupcions 
- Recollida de les restes de morter i neteja del paraments 
 
PERFORACIÓ: 
La perforació ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions acceptades 
expressament per la DF. 
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El diàmetre de la perforació ha d'excedir entre 4 i 8 mm, al diàmetre de la barra. 
L'orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la paret, excepte indicació contrària 
de la DF. 
La perforació ha de ser recta, de secció circular, i del diàmetre indicat a la DT. 
No han de restar elements inestables, esquerdes, etc., a les vores de la perforació. 
La perforació ha de ser neta, s'ha de netejar amb aigua a pressió o amb aire comprimit si 
s'aprecia risc d'inestabilitat. 
Cal retirar les irregularitats de la perforació que dificultin la penetració de la barra. 
 
TIRANT AMB BARRA D'ACER, FIXAT ALS EXTREMS I TESAT, i TENSOR INTERMIG PER A ROSCAR: 
El diàmetre, tipus d'acer i nombre d'armadures de cada cordó, s'ha de correspondre amb la DT. 
Cada barra ha de ser d'una sola peça, o estar unida amb un tensor intermig. 
Els tensors intermitjos han de ser d'un sistema compatible amb el tipus de barra utilitzada, i 
complir els requeriments de l'UNE 41184. 
Les barres s'han d'introduir en els tensors fins a la fondària mínima indicada pel fabricant 
del sistema, de forma simètrica per cada banda. 
La tensió aplicada a les barres ha de ser la indicada a la DT, i al programa de tesat. 
 
TENSOR EXTREM PER A ROSCAR, I PLACA D'ANCORATGE: 
La placa ha d'estar situada al lloc indicat a la DT, amb les correccions expressament 
acceptades per la DF. 
La superfície de la placa ha d'estar recolzada a tota la seva superfície sobre un parament amb 
resistència suficient per a rebre les empentes del tesat. 
Les barres s'han d'introduir en els tensors fins a la fondària mínima indicada pel fabricant 
del sistema. 
 
PROCEDIMENT DE TESAT DE LES BARRES: 
El control de la magnitud de la força de tesat introduïda s'ha de realitzar mesurant 
simultàniament l'esforç del cric o la clau dinamomètrica i l'allargament experimentat per 
l'armadura. 
Els valors de la força de tesat i allargaments s'han d'ajustar als definits al programa de 
tesat. 
Els allargaments llegits s'han d'anotar a la taula de tesat juntament amb tots els incidents 
que hagin pogut sortir durant el procés. 
Un cop aconseguida la càrrega prescrita al programa de tesat, s'han de bloquejar els 
mecanismes de tesat amb la doble femella. 
Tensió inicial a les armadures abans d'ancorar-les: <= 0,75 x Fpu, <= 0,9 x Fypk 
(Fpu = càrrega unitària màxima característica de les armadures actives) 
(Fypk = límit elàstic característic de l'acer) 
De forma temporal, i si la tensió abans d'ancorar les armadures compleix les limitacions 
anteriors, s'admet: 
- Tensió a les armadures:  <= 0,85 x Fpu,  <= 0,95 x Fypk 
Toleràncies d'execució: 
- Precisió del amidament d'allargament:  ± 2% recorregut total 
- Diferència entre la força de tesat i la prevista al programa de tesat:  ± 5% 
- Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tesat: 
     - Tendons individuals:  ± 15% 
     - Suma de valors dels tendons d'una secció:  ± 5% 
 
INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
Entre el final del tesat i l'inici de la injecció no ha de transcórrer més d'un mes, excepte 
quan s'hagi previst una protecció provisional de les armadures o la DF ho autoritzi. 
La injecció ha d'assegurar el rebliment total del conducte i el recobriment dels tendons. Per 
aconseguir-ho s'han de col·locar prèviament els tubs de purga que siguin necessaris. 
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S'ha de fer un informe de cada injecció, que ha de passar a formar part dels documents de 
l'obra. Aquest informe ha d'incloure les característiques del producte, la temperatura ambient 
en el moment de la injecció, el tipus de ciment, l'additiu incorporat i dosificació (si és el 
cas), la relació aigua-ciment escollida, el tipus de mesclador, durada del procés de mescla, i 
les provetes que s'han realitzat per al control de les condicions especificades. 
Velocitat d'avanç:  5 - 15 m/min 
Llargària màxima d'injecció:  120 m 
Pressió d'injecció:  <= 10 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERFORACIÓ: 
Cal verificar que durant la perforació no es produeixin danys a la resta dels elements 
estructurals. 
En cas d'aparició d'esquerdes, desplaçaments de pedres, deformacions d'arcs o voltes, etc, cal 
aturar les feines, apuntalar els elements estructurals i comunicar-ho a la DF. 
Cal implantar un sistema d'evacuació de l'aigua, per tal de que produeixi un rentat del morter 
dels junts, o regalimi i taqui els paraments. 
 
TESAT ARMADURES: 
El tesat no s'ha d'iniciar sense l'autorització de la DF, la qual ha de comprovar la idoneïtat 
del programa de tesat i que el morter on es recolzen les plaques ha assolit la resistència 
mínima per a començar l'operació. 
S'ha de comprovar l'estat de l'equip de tesat i s'ha de realitzar el tesat d'acord amb les 
recomanacions del fabricant del sistema utilitzat. En particular, s'ha de tenir cura que el 
cric es col·loqui perpendicularment i centrat respecte l'ancoratge. 
No pot haver-hi més personal que el que hagi de tesar en les proximitats de la zona. Per 
darrera dels crics, s'han de col·locar proteccions resistents i es prohibirà, durant el tesat, 
el pas entre aquestes proteccions i el cric. 
S'ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir com a mínim les següents dades: 
- L'ordre de tesat de les armadures 
- La força o pressió que ha de desenvolupar-se als gats 
- L'allargament previst i la màxima penetració de falca 
- El moment de retirada de cindris durant el tesat, si és el cas 
- La resistència del morter de recolzament de les plaques abans de tesat 
- Nombre, tipus i localització dels acoblaments 
- Mòdul d'el·lasticitat supossat per a l'armadura activa 
- Coeficients de fregaments teòrics de càlcul 
El tesat s'ha d'efectuar per operaris qualificats. 
El tesat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials. 
Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tesat s'ha d'introduir per fases. 
Com a mínim s'ha de fer les següents: primera, fins aconseguir un 10% de la força màxima, i 
segona fins a la càrrega prevista. 
Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos, s'han 
d'examinar les possibles causes de variació, com errors de lectura, de secció de les 
armadures, de mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, trencament d'algun element del 
tendó, taps, o d'altres, i s'ha de procedir a un nou tesat amb una nova lectura 
d'allargaments, prèvia aprovació de la DF. 
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de falca, s'ha de mesurar i anotar a 
la taula de tesat. 
 
INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
S'ha de realitzar un programa per establir l'ordre d'execució de les injeccions, on han de 
figurar les següents dades: 
Característiques de la beurada 
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     - Tipus   
     - Temps d'utilització  
     - Temps d'enduriment 
Característiques de l'equip d'injecció 
     - Rang de pressions   
     - Velocitat d'injecció 
Forma de neteja dels conductes 
Seqüència d'operacions d'injecció 
Assajos a realitzar sobre la beurada fresca (fluïdesa, segregació, etc.). 
Fabricació de provetes per assaig d'exsudació, retracció, resistència, etc 
Volum de beurada a preparar 
Instruccions sobre actuacions en cas d'incidents (errades mecàniques i condicions climàtiques) 
Prèviament la injecció s'ha de comprovar les següents condicions: 
- L'equip d'injecció està operatiu i disposa de bomba d'injecció auxiliar  
- Existeix subministrament permanent d'aigua a pressió i aire comprimit 
- Es disposa de materials suficients per la preparació de la beurada d'injecció 
- Els orificis dels conductes a injectar està preparats i identificats 
- S'han preparat els assaigs de control de la beurada 
Les connexions de les boques d'injecció han d'estar netes de formigó o qualsevol altre 
material, i han de ser hermètiques, per tal d'evitar possibles arrossegaments. 
No s'ha d'injectar si es preveuen gelades en un plaç de 2 dies, ni quan la temperatura de la 
peça sigui inferior a 5°C; de no ser possible complir aquesta prescripció, es prendran mesures 
com l'escalfament del formigó o de la beurada, sempre que siguin aprovats per la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior a 35ºC, es aconsellable refredar l'aigua de la 
mescla. 
Abans d'iniciar la injecció s'han d'obrir tots els tubs de purga. 
La injecció ha de fer-se des de l'ancoratge més baix o des del tub de purga inferior del 
conducte. 
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes. 
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla. 
El temps d'amassat no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts. 
No han de transcórrer més de 30 minuts des de l'amassat fins al començament de la injecció, a 
menys que s'utilitzin retardadors. Durant aquest temps la mescla s'ha de mantenir en moviment 
continu. 
La bomba ha de proporcionar una injecció contínua i ininterrompuda de cada conducte, i amb la 
uniformitat necessària per a no produir segregacions. No es pot utilitzar aire comprimit per 
injectar la beurada. 
A mesura que la injecció vagi sortint pels successius tubs de purga més pròxims al punt per on 
s'injecta, s'han d'anar tancant aquests, deixant que flueixi prèviament per ells la beurada 
fins que tingui la mateixa consistència que la que s'injecta. 
Quan s'injecti a conductes llargs i ondulats, on es precisi una pressió elevada, es pot tancar 
l'extrem pel que s'ha iniciat la injecció i continuar-la pels successius tubs de purga. 
En conductes molt llargs o de gran secció útil, pot ser necessària la reinjecció, després de 2 
hores, per a compensar l'eventual reducció de volum de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PERFORACIÓ AMB BROCA, O TIRANT AMB BARRA, O INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
m de llargària realment executat d'acord amb la DT. 
 
TENSOR: 
Unitat de quantitat realment col·locada, d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 



PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
Restauracio de la Xemeneia de Can Sales. 
Ajuntament de Viladecans 
EDIFICA,   Arquitectes 
 

Full  119 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
 
 
 

K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
K612 - PARETS DE CERÀMICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K612353W. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-
DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
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Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la 
mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la 
paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la 
taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  
     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
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Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del 
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del 
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i 
demés normativa vigent d'aplicació. 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments. 
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 
següents punts: 
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 
     - Humitat dels maons. 
     - Col·locació de les peces. 
     - Obertures. 
     - Travat entre diferents parets en junts alternats. 
     - Regates. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets. 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Inspecció visual de la unitat acabada. 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució. 
 
 
 

K8 - REVESTIMENTS 
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K87811SA. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials 
diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de 
conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar. 
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d'aigua: 
     - Aigua nebulitzada 
     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals 
d'interès històric-artístic) 
     - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 
     - Apòsits aquosos amb materials absorvents 
- Sistemes a base de detergents o productes químics: 
     - Agents quelants en suspensió en un gel 
     - Resines d'intercanvi iònic 
     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 
- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats 
d'obra on intervenen conservadors-restauradors: 
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- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 
decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament. 
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de 
restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de 
conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni 
s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la 
superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de 
ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador. 
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de 
conducció adequat. 
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 
km/h i sense pluja. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan 
hi hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques. 
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre 
el que s'aplica. 
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana 
per veure l'efecte de la neteja sobre el material. 
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements 
més dèbils de la façana o els que no es netegen. 
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que 
l'element a netejar 
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt 
deteriorades. 
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar. 
 
SISTEMES A BASE D'AIGUA: 
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures. 
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la 
pedra inferior per escorriment. 
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja. 
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de 
l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 
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La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força 
mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de 
la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades. 
 
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS: 
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el 
parament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS 
SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
 
NETEJA AMB BISTURÍ: 
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

K8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
K8B1 - HIDROFUGATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

K8B12A0N. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
S'han considerat els tractaments següents:  
- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la 

finalitat d'incrementar la resistència del suport a la penetració de l'aigua.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:  
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries  
CONDICIONS GENERALS:  
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La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.  
Ha de tenir la dotació prevista.  
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:  
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures superiors a 35ºC 
- Humitat relativa de l'aire superior a 85%  
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada.  
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el raspallat.  
Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació 
penetrant i segelladora.  
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell.  
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar 
quinze dies abans d'aplicar l'hidrofugant.  
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de 
comprovar que l'hidrofugant escollit té el següent comportament: 
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70% 
- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica  
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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KM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I 
SEGURETAT 
KM9 - INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KM91FG3N. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Parallamps tipus Franklin  
- Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic  
- Parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment a la paret  
- Muntat sobre sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntat superficialment a la paret:  
- Encastar suports a la paret 
- Aplomat suports 
- Col·locació dels pals als suports 
- Connexió al conductor de la xarxa de terres  
Muntat sobre sòcol:  
- Ancorar sòcol al paviment 
- Anivellament 
- Col·locació del pal al sòcol 
- Connexió a la xarxa de terres  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Aplomat:  ± 20 mm  
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:  
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el 
pal, un cop instal·lat, quedi vertical.  
Distància entre cada dos suports:  >= 700 mm  
MUNTAT SOBRE SÒCOL:  
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop 
instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, 
encastat en el paviment.  
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i 
amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per 
l'interior del pal.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control del conductor de baixada: 

     - El conductor de baixada s'instal·larà de tal forma que el seu traçat sigui lo més 
directe possible. El seu traçat haurà de ser lo més recta possible, seguint el camí més curt, 
evitant qualsevol gest brusc. Els radis de curvatura no seran inferiors a 20 cm.   

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de controlar globalment.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas de deficiències de materials o execució, s'ha de procedir a la seva substitució o 
correcció.  

 

 

KM91 - PARALLAMPS 
KM91FG3N - Instal·lacio d'un sistema de Parallamps format per: 
Capçal INGESCO PDC  Model 3.1 segons UNE 50.164  
Mastil d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària de 1'1/2'' 
Peça d'adaptació del dispositiu  
Elements de fixació, 44 abraçaderes M-8 per a suport amb placa mural muntat 
superficialment a la paret 
Placa d'ancoratge 15 cm diam. 1'1/2'' 
3 mts de Tub de proteccio ferro galvanitzat + PVC 
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33 mts de Cable trençat de coure de 50 mm 
Sistema de posta a terre tipus INGESCO format per 9 electrodes, arqueta de registre 
amb pont de comprovacio i maneguets per conexio de les piques 
Subministre i col·locacio de comptador de llamps 
Inclos certificat d'inspeccio de l'instal·lacio a traves de l'Entitat d'Inspeccio 
num. 41/EI069, acreditada per ENAC en base al requeriments establerts segons 
l'existencia basica SUA:8 del CTE ´´ Seguridad frente al riesgo causado por la accion 
del rayo´´ i el seu annex SUA.B 
 
 
 
 
 

KQ - EQUIPAMENTS 
KQR - RESTAURACIÓ D'ELEMENTS ARTÍSTICS 
KQRP - RESTAURACIÓ D'ELEMENTS SINGULARS DE PEDRA SENSE POLICROMIA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

KQRPN412,KQRPU03N,KQRPU032. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
 Operacions diverses amb la finalitat de restaurar elements singulars de pedra treballats amb 
formes geomètriques o escultòriques i realitzades per tècnics conservadors-restauradors amb 
estudis reglats i formats al respecte.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reparació d'esquerda amb repicat, neteja i reblert mitjançant injecció, amb morter i 

resines 
- Eliminació de crostes amb mitjans mecànics 
- Eliminació de crostes amb mitjans químics 
- Neteja per projecció de micropartícules de vidre o altres abrasius. Un estudi previ del 

tipus de brutícia a eliminar determinarà l'abrasiu i l'energia de l'impacte 
- Neteja per radiació amb tecnologia làser. S'han de valorar els resultats de les proves 

abans d'aprovar el tractament (el laser mobilitza el ferro, per difusió, a la superfície 
que es neteja, en pedra policromada pot alterar cromàticament alguns pigments) 

- Extracció de sals amb aplicacions successives d'apòsits 
- Preparació i aplicació d'una impregnació amb producte consolidant mitjançant diferents 

capes aplicades en obra, amb la finalitat de millorar la resistència mecànica i donar 
cohesió a les molècules disgregades de la pedra 

- Restauració de volum 
- Restitució de volum amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components, armat amb 

xarxa de filferro de llautó fixada amb claus de llautó/acer inoxidable 
- Aplicació d'un recobriment de pintura mineral al silicat, mitjançant diferents capes 

aplicades en obra, amb la finalitat d'igualar les tonalitats de la pedra restaurada amb la 
pedra de l'entorn 
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- Preparació i aplicació d'un recobriment hidrofugant mitjançant diferents capes aplicades en 
obra, amb la finalitat d'incrementar la resistència del suport a la penetració de l'aigua  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats 
d'obra on intervenen conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reparació d'esquerda i rebliment amb morter injectat: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l'esquerda 
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i els 
testimonis de sortida, i l'ordre d'injecció 
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de l'esquerda 
- Neteja amb aire a pressió i aspiració de l'esquerda 
- Injecció del morter, segons l'ordre establert 
- Retirada dels broquets i neteja final  
Neteges, eliminació de crostes, extracció de sals amb mitjans mecànics o manuals: 
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja  
Consolidació superficial, veladura, hidrofugat: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva del producte amb els intervals d'assecatge necessaris  
Restitució de volum amb morter de reconstrucció: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Extracció de les sals solubles de la pedra amb aplicació d'apòsits i aigua desionitzada 
- Fixació dels claus i col·locació l'armadura 
- Reconstrucció del volum, amb morter de dos components, per capes 
- Talla de la zona restituïda per tal de reproduir les formes originals, un cop el morter hagi 
endurit  
CONDICIONS GENERALS:  
La peça reparada ha de tenir la forma i acabat superficial indicats a la DT, o la que indiqui 
expressament la DF.  
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REBLERT AMB MORTER:  
L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
El reblert de l'esquerda no ha de sobresortir de la superfície de l'element. 
A la superfície no hi han d'haver elements despresos o inestables. 
No hi ha d'haver restes de morter o d'adhesiu.  
ELIMINACIÓ DE CROSTES, NETEJA I EXTRACCIÓ DE SALS:  
A l'element no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades, amb 
decoloracions o d'altres defectes. 
No han de quedar alterats el color ni la textura superficial de l'element. 
L'element, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL:  
El consolidant no ha de deixar residus ni produir modificacions de l'aspecte superficial del 
substrat on s'aplica (color, lluentor, etc). L'envelliment del consolidant no ha de produir 
compostos nocius per a la pedra i ha de permetre que sigui possible un nou tractament.  
La superfície ha de quedar totalment impregnada del consolidant fins a la saturació.  
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El consolidant ha de penetrar fins a la part de la pedra que està en bon estat.  
Les propietats físiques de la pedra tractada han de ser similars a les de la pedra original 
sense tractar.  
HIDROFUGAT:  
L'hidrofugant ha de ser incolor, estable als agents químics interns i externs i als raigs UV. 
No ha de produir residus, no ha de ser tòxic, ni modificar l'aspecte superficial del material 
petri. Ha de mantenir la permeabilitat al vapor d'aigua i permetre tractaments posteriors. 
L'hidrofugant ha de permetre la permeabilitat des de l'interior però repel·lint l'aigua en la 
superfície de la pedra, disminuint la tensió superficial del substrat.  
RESTITUCIÓ DE VOLUM AMB MORTER DE RECONSTRUCCIÓ:  
El morter de reparació ha d'estar ben adherit, sense fissures o bosses. 
S'han de mantenir els junts existents. 
No han de quedar vistes les armadures ni els elements de fixació d'aquestes.  
VELADURA:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
EXTRACCIÓ DE SALS SOLUBLES:  
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de 
conducció adequat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs els ha d'efectuar personal tècnic amb titulació reconeguda oficialment, i han 
d'estar aprovats prèviament per la direcció facultativa.  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, 
s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i 
arrecerada.  
Un cop finalitzades les operacions, es retiraran els materials fungibles i embalatges 
utilitzats.  
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REBLERT AMB MORTER O RESTITUCIÓ DE VOLUM AMB MORTER DE RECONSTRUCCIÓ:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 40°C. 
Els morters s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricat, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert. 
Les superfícies on es col·loqui el morter cal que estiguin lleugerament humits, sense que 
l'aigua regalimi. 
L'operació de talla de l'element, en el cas de restitució de volum, s'ha de realitzar un cop 
el morter hagi assolit la resistència necessària.  
Els morters de restauració que s'han d'utilitzar en elements de pedra singular, han de ser 
lliure de sals i han de tenir una resistència mecànica inferior a la pedra a reintegrar 
volumètricament.  
ELIMINACIÓ DE CROSTES, NETEJA I EXTRACCIÓ DE SALS:  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada. 
S'ha de fer un assaig previ sobre una petita zona de l'element a tractar per tal de comprovar 
l'efecte de la neteja sobre el material. 
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El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF. 
El producte utilitzat, en el seu cas, ha de ser compatible amb la pedra a netejar. 
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de 
l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 
S'ha de recollir l'aigua de la neteja o de l'esbandida, en el seu cas, per tal d'evitar que 
rellisqui per tota la superfície. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar.  
CONSOLIDACIÓ SUPERFICIAL:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 30°C i una humitat relativa de l'aire 
inferior a 60%. 
La superfície ha de ser neta i seca, sense pols, taques greixos ni sals. 
Prèviament a l'aplicació del consolidant és convenient netejar el parament en profunditat. En 
el cas que durant l'operació de neteja s'hagin utilitzat detergents s'haurà d'eliminar amb 
aigua qualsevol resta dels mateixos per a evitar l'aparició de decoloracions. 
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el consolidant a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell. 
S'ha de fer un assaig previ sobre una petita zona de l'element a tractar per tal de comprovar 
l'efecte del producte sobre el material. 
En funció de les necessitats, l'aplicació del consolidant s'ha de fer per algun dels següents 
sistemes: per polvorització, per impregnació amb paletina, per percolació o per goteig. 
El sistema d'aplicació del consolidant s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la DF. 
El nombre de mans a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
S'ha de determinar l'eficàcia del tractament i les seves repercussions en la cristal·lització 
de sals i formació de gel. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
VELADURA:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 30°C i una humitat relativa de l'aire 
inferior a 60%. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la DF. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet l'utilització de procediments artificials d'assecatge.  
HIDROFUGAT:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient inferior als 35°C i una humitat relativa de l'aire 
inferior a 85%. 
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats. 
La superfície ha de ser neta i seca, sense pols, taques greixos ni sals. 
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant raspallat. 
Si a la superfície d'aplicació hi ha esquerdes, s'han de corregir abans d'aplicar el producte. 
Si l'element s'ha tractat prèviament amb algun producte, l'hidrofugant a aplicar ha de ser 
compatible amb aquell. 
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant, s'han de deixar passar quinze dies abans 
d'aplicar l'hidrofugant. 
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Es farà un assaig previ sobre una petita superfície de l'element a tractar per tal de 
comprovar que l'hidrofugant escollit té el següent comportament: 
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70 % 
- És compatible amb el material sobre el que s'aplica 
- Reversible 
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari 
- No forma barreres de vapor 
- És transpirable en el sentit dintre-fora i impermeable en el sentit fora-dintre 
- No altera el color del material sobre el que s'aplica 
S'ha de determinar l'eficàcia del tractament. 
S'ha d'aplicar de forma uniforme per tota la superfície. 
El sistema d'aplicació de l'hidrofugant s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la DF. 
El nombre de mans a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REPARACIÓ D'ESQUERDA:  
m de llargària realment reparada, executada d'acord amb la DT.  
NETEGES, CONSOLIDACIÓ, VELADURA, HIDROFUGAT  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 



 
1. OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT 
 
L’objecte d’aquest document és explicar i justificar les decisions preses en el projecte 
de rehabilitació estructural de la xemeneia de Can Sales, a Viladecans 
 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 
 
La xemeneia, construïda conjuntament amb la resta del complex fabril pels volts de 
1950, presenta greus signes de desestabilització, ja que està molt inclinada en la 
direcció del vent dominant, que s’orienta en direcció NE-SO, comprimint la xemeneia  
pel costat SO. Al llarg del fust, de secció circular, va disminuint esglaonadament el 
gruix de les parets, passant de 35cm. a la secció de sortida dels forns, fins a 15cm. a 
l’últim tram. Les peces ceràmiques que la composen van ser fetes a mida i tenen forma 
de sector circular, de manera que, des de l’exterior, es pot observar que les cares són 
arrodonides i que totes les peces tenen la mateixa mida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA ACTUAL DE LA NAU DE CAN SALES        TOTXOS ARRODONITS PER LA SEVA CARA EXTERIOR 
 
De dalt a baix de la xemeneia hi ha dues esquerdes verticals que han estat reparades 
amb un conjunt de cinturons metàl·lics distribuïts al llarg del fust. L’últim tram superior 
de la xemeneia es troba en molt mal estat i la cornisa superior presenta un alt nivell de 
degradació, ja que ni tan sols es troba completa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA DE L’INTERIOR I TRAM INICIAL DE LA XEMENEIA, AMB L’OBERTURA INFERIOR 
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L’antiga nau de Can Sales disposava del 
sistema de forns Hoffmann, que 
permetia assolir la temperatura de 
cocció al total de la superfície de la nau, 
al temps que garantia canvis de 
temperatura graduals. Per això la planta 
es composa d’una gran galeria anular de 
secció abovedada dividida en cambres 
amb diverses boques comunicades a la 
xemeneia central. El foc podia circular al 
llarg de les galeries, on s’escalfava 
gradualment, al temps que permetia que 
es donessin els procesos de cocció i 
refredament de les peces ceràmiques 
que es produïen a la planta superior. 
L’aire escalfat, a través de les distintes 
boques, comunicava amb la base de la 
xemeneia, col·locada a l’espai central de 
la galeria, per on acabava de sortir el 
fum cap a l’exterior. 
 
Per tant, la base de la xemeneia compta 
amb una estructura de voltes força 
massissa i potent al seu voltant. 
L’empenta de les voltes de la galeria 
perimetral queda compensada a 
l’interior, però cal comprovar que no 
representa cap problema a l’exterior, on 
el mur ha d’absorbir l’empenta 
horitzontal d’aquestes voltes. Però 
aquest aspecte escapa del contingut 
d’aquest treball. 

PLANTA I SECCIÓ D’UN FORN HOFFMANN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA DE L’INTERIOR DE LES GALERIES DE BASE D’UN FORN HOFFMANN 
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3.  CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA DE LA XEMENEIA 
 
Pel que fa a la modelització de la xemeneia, es decideix separar-la de la base dels 
forns, atès que, donada la gran potència estructural del basament del conjunt, el fust 
de la xemeneia pot ser estudiat únicament des del pla horitzontal on emergeix per 
damunt de les grans voltes. Es pot considerar que la xemeneia està encastada en 
aquesta macroestructura ceràmica de les voltes perimétriques, que li atorguen un 
elevat grau de coacció a qualsevol moviment en la seva base. 
 
Per fer la modelització de la xemeneia, la secció circular s’assimila a una secció de 
dodecàgon, per tal de facilitar el mallat del model en elements finits. S’estableixen 
certes divisions al llarg del fust per tal de poder donar els diferents gruixos que van 
esglaonant el gruix del mur circular al llarg de l’alçada. També es té en consideració la 
actual inclinació de la xemeneia. No obstant això, ja des d’un bon inici del modelat es 
considera l’opció de desmuntar el tram superior (en una altura propera als 5’50 metres, 
en els que hi ha un gruix de paret de 15cm.) tornant-lo a reconstruir perfectament 
vertical, amb una doble intenció: Reduir el desplom del fust, per una banda, i facilitar la 
ubicació de la nova plataforma horitzontal de tesat, que s’emplaçaria a la secció més 
alta que no s’enderroqués, per l’altra. Això vol dir que aquesta plataforma estaria 
situada a 5’50 metres de la coronació del fust, i que el material que s’afegís per damunt 
d’ella quedaria perfectament vertical un cop acabada la intervenció. 
 
Tot seguit s’explica el procés de càlcul que s’ha seguit per comprendre el 
comportament de la xemeneia, a fí d’estudiar, proposar i detallar una solució i, 
finalment, poder estudiar el funcionament d’aquesta. 
 
 
3.1. Com es podia haver calculat? 
 
El mètode de referència per fer el càlcul de xemeneies que s’acostumava a emprar durant 
el període en que es va construir Can Sales era el que figura al llibre “Estàtica Aplicada” 
de Rudolph Saliger, que era considerat com un llibre molt fiable i de referència gairebé 
obligada. Doncs bé, al “capítol II-8 : Flexió composta”, A l’exercici 3er “Chimenea de 
ladrillo”, Saliger donava les pautes per calcular i dimensionar una xemeneia industrial. Va 
ser un llibre molt introduït entre els arquitectes i enginyers europeus. Es basava en la 
Norma DIN alemanya, i entre 1932 i 1957 va ser reeditat en 7 ocasions. Aquest mètode el 
va estudiar el sotasignant en els seus estudis cap a 1967-68, i, fins i tot, el va explicar 
sovint al llarg dels seus primers anys com professor d’estructures. 
 
Si entenem que aquest era un mètode dominant al llarg d’aquells anys, anem a 
comprovar la xemeneia de Can Sales, utilitzant la teoria de Saliger: 
 

● S’estudia la flexió composta a que està sotmesa l’estructura de la xemeneia, per tal 
d’acabar obtenint la tracció que pateix la secció més desfavorable. Per fer aquesta 
primera operació hem considerat els mateixos valors que s’aplicaven a l’època del 
Saliger, tant pel que fa a la força del vent com pel que fa a les densitats dels 
materials. Per començar s’estableix com a densitat de la ceràmica massissa un 
valor de 1’8 Tn./m³, que s’incrementa fins a 1’9 Tn./m³ per tenir en compte la 
presència dels junts de morter.  

 

● Per calcular la pressió total del vent (w) s’adopta la fórmula proposada per Saliger, 
amb un valor    w  =  2/3 · (120 +  0’6 · h)  =  2/3 · (120 + 0’6 · 22’3) =  88’9 Kg./m²  
considerant tota l’envergadura frontal del fust en cada tram. El factor 2/3 és un 
factor variable que depèn de la forma en planta del fust. Pel cas de una planta 
circular es considerarà aquest valor de 0’667. 
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● Es divideix el fust de la xemeneia en cinc troncs, corresponents amb les variacions 

de gruix de la paret del fust. De cada un d’aquests troncs es calcula el volum per tal 
d’obtenir el pes propi de la xemeneia. El tram inferior, amb un gruix de 35cm. 
mesura 0’60 metres d’alçada. Els tres trams següents (amb gruixos de 30, 25 i 
20cm.) mesuren 5’40 metres d’alçada. Finalment, el tram superior, de 15cm. de 
gruix, té una alçada de 5’50 metres, i és el que s’enderrocarà.   
 

● S’estableix una taula de valors per cada un dels diferents trams. 
 
 Longitud   Gruix ØexteriorØinteriorSuperfície       Inèrcia     Mòdul resistent  Pes total     
   Del tram   de paret    (promig)      (promig)      (promig)       (promig)          (promig) 
   Tram         m             cm           cmcm              cm²             cm4                 cm³              Tn. 

 
A      5’50            15           113             83             4.634  5.730.000       101.415            4’62 
 
B  5’40           20           138             99             7.340       13.300.000       192.753           7’33 
 
C         5’40            25           163            114           10.884       26.980.000       331.043         10’80  
 
D         5’40            30           188            128           14.957       48.770.000       518.830         14’65 
 
E         0’60            35            202           133           18.428       67.530.000       668.614           1’99  
 

● Tot seguit s’estudia l’estat tensional de la secció “d”, que és la secció 
presumptament més desfavorable pel fet de trobar-se en una posició inferior i amb 
un braç de palanca molt gran (cosa que pressuposa una major força 
desestabilitzadora del vent) i per tenir un gruix de paret menor que el de la secció 
“e”, situada per sota d’aquella, però a molt poca distància. 

 

● Es calcula l’esforç axil a la secció “d”. De la Taula anterior es treuen els pesos 
totals dels trams que queden per damunt de la secció “d”, obtenint-se una càrrega 
de   N = 4’62+7’33+10’80+14’65 = 37’4 Tn. 
 

● Es calcula la força del vent (Wf) d’acord amb la fòrmula: 
 
   Øsup + Øinf        1’01 + 2’01 

  Wf  =  ------------------------- x  h sobre d  x  w  =  ------------------------ x 21’7 x  88’9  =  2913 Kg. 
        2       2 
 

● S’ha de situar el punt d´aplicació de la resultant de les forces del vent actuants per 
damunt de la secció “d”. Aquest punt es situa al centre de gravetat del trapezi, a una 
distància de la base de: 

 
    H      Øinf + 2 · Øsup 21’72’01 + 2 · 1’01 

     y  = ---- x ---------------------------------   =   -----------   x   -------------------------------- =   9’56 m. 
    3        Øinf  +  Øsup          3             2’01  +  1’01 
 

● El moment flector que provocarà el vent en la secció “d”, sense aplicar cap majoració 
de les accions, seria: 

     
    Mw  =  Wf · y = 2’913 x 9’56 = 27’848 m.Tn.  

 Entenent que aquest moment flector es produeix en la direcció dels vents dominants, 
és a dir, en la direcció  NE → SO 
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● Per proseguir amb l’anàlisi, són necessàries les dades geomètriques de la secció “d”: 
 

Diàmetre exterior Øext=  2’01 m. 
Diàmetre interior  Øint=  1’41 m. 
Area A= (Øext² - Øint²) · π / 4  =  1’61 m²  
Moment de inèrcia     I  =  (Øext4 - Øint4) · π / 64  =  0’607 m4 
Mòduloresistente      W  =  2 · I  /   Ø  =  0’603 m³ 

 

● S’arriba ara a la comprovació tensional de la secció “d”. Es començarà calculant per 
separat les tensions que provoca el pes propi i les que provoca l’acció del vent, 
sense aplicar cap majoració de les accions (sense considerar el desplom de la 
xemeneia).  
 
Tensions normals per pes propi:  σpp =  N / A  =  37400 / 16100  =  2’32 Kg./cm² 
 
   Tensions normals per l’acció del vent:  σw  =  ± MW/ W  =  2784800 / 603000 = 

4’618 Kg./cm²  
 

Les tensions resultants de sumar ambdues sol·licitacions (sense majorar-les) seran: 
 

σmax, comp  =  2’32 + 4’618 = 6’938 Kg./cm² 
σmax, trac   =  2’32 - 4’618  = -2’298 Kg./cm² 

 
Tot i que el mètode de Saliger es va utilitzar en una època en que predominava el 
mètode d’anàlisi clàssic, en el que no hi havia el doble coeficient de seguretat, per 
aquest estudi aplicarem criteris més actuals, majorant les accions desfavorables per 
1’50 (si son accions variables) i per 1’35 (sin son càrregues permanents) i no 
alterant les accions favorables. 

 

● Tensions màximes de càlcul en les diferents hipòtesis (sense considerar el desplom 
de la xemeneia): 
 
- Considerant que actuen simultàniament el pes propi i el vent, entenent que 

ambdós conceptes són desfavorables:  

σmaxcomp, d  =  (2’32·1’35)+ (4’618·1’50) =  10’059 Kg./cm² 
σmax trac, d   =  (2’32·1’35) – (4’618·1’50) =  -3’795 Kg./cm² 

 
- Considerant que actuen simultàniament el pes propi i el vent, entenent que el vent 

és desfavorable i el pes propi és favorable:  

σmaxcomp, d  =  (2’32·1’00)+ (4’618·1’50) =   9’247 Kg./cm² 
σmax trac, d   =  (2’32·1’00) – (4’618·1’50) =  -4’607 Kg./cm² 

 

● Com a primera interpretació d’aquests resultats es pot concloure que les 
compressions són perfectament assumibles per la fàbrica de totxo de la xemeneia, 
mentre que les traccions màximes majorades són inacceptables i forçarien una 
intervenció de reforç de la xemeneia. En arribar a aquest punt, per trobar una sortida 
raonable que fes possible salvar la xemeneia, Saliger proposava continuar l’anàlisi 
prescindint de la zona teòricament traccionada, veient el nou estat tensional que es 
produiria en aquest cas. Creiem que no val la pena avançar en aquesta línia, ja que 
la decisió de projecte va en la direcció de reforçar la xemeneia amb una doble 
actuació, consistent, per una banda, en desmuntar els 5’50 metres superiors i 
reconstruir-los perfectament verticals, i, per l’altra, en aplicar una solució de 
postesat vertical, activada amb la intenció de reduir al màxim les tensions de tracció. 
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● Si es fa una comparació entre les tensions de càlcul obtingudes i la resistència 
admissible del material segons les Taules que estaven presents a la majoria de 
Normes del últim terç del segle XX, es confirma la incorrecció del dimensionat del 
fust de la xemeneia 

 

 
TAULA EXTRETA DE LA NORMATIVA FL-90: “MUROS RESISTENTES DE FÀBRICA DE LADRILLO” 

 
Es desprèn d’aquesta Taula que el valor de la resistència a compressió per una fàbrica 
ceràmica, feta amb totxo massís i amb morters M-40, rondaria els 20 Kg./cm², i la de 
tracció seria de l’ordre de la dècima part, és a dir, d’uns 2 Kg./cm². En conclusió, les 
tensions de tracció obtingudes no serien satisfactòries, al revés del que passa amb les 
tensions de compressió, perfectament assumibles i amb un bon marge de seguretat. 
 
Per veure la posició de la resultant del conjunt de sol·licitacions analitzades, és bo 
conèixer l’excentricitat (e) per veure si cau dins el nucli central, en el cas de no majorar 
les accions: 
    e  =  M / N  =  2784800 / 37400 =  7’44 cm. 
 
Aquest valor de l’excentricitat supera la mida del radi del nucli central, i això pressuposa la 
presència de tensions verticals de tracció suficientment grans com per fissurar 
horitzontalment algunes juntes de morter, afavorint el desplom del fust de la xemeneia, que 
és el que ha passat al llarg dels seus 65 anys de vida. 
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● Els resultats de l’anàlisi estructural no són massa bons, fins i tot si no es considerés 
la majoració de les accions desfavorables, i el mal comportament general de la 
xemeneia sembla estar prou justificat. Si fem cas dels mals resultats numèrics i del 
mal comportament deformacional que ha tingut, tot apunta a que la xemeneia es va 
aixecar sense fer uns càlculs previs rigorosos. Per acabar de tenir un quadre de 
resultats més complet, val la pena afegir els estats tensionals provocatspels 
desploms actuals, tal com es manifesten. Aquests desploms són importants, arribant 
a valors propers als 45cm. a la secció superior de remat del fust. 

 
 
3.1.1 Anàlisi resistent de la xemeneia tenint en compte els desploms actuals. 
 
Es recalcula l’estat tensional de la secció “d” incorporant-hi el moment flector generat 
per l’actual inclinació del fust. A continuació s’obté el valor d’aquest moment, 
desglossant-lo per trams per tal de garantir una precisió major. L’excentricitat 
considerada és aproximada: 
 
          Pes del tram     Excentricitat promig    Moment flector afegit 
      (Tn)    (cm)               (m.Tn) 

 Tram A    4’62      38        1’76 
 Tram B    7’33      22        1’61 
 Tram C   10’80      10   1’08 
 Tram D   14’65        5        0’73 
        Total:      5‘18 
 

● Es començarà calculant per separat les tensions que provoca el pes propi, les que 
provoca l’acció del vent i les que provoca el desplom, sense aplicar cap majoració 
de les accions..  
 
   Tensions normals per pes propi:  σpp =  N / A  =  37400 / 16100  =  2’32 Kg./cm² 

   Tensions normals per l’acció del vent:  σw  =  ± MW / W  =  2784800 / 603000 = 
4’618 Kg./cm²  

   Tensions normals provocades pel desplom:  σw  =  ± MW / W  =  518000 / 603000 = 
0’859 Kg./cm²  

 
Les tensions resultants de sumar les tres sol·licitacions (sense majorar-les) seran: 

 
σmax, comp  =  2’32 + (4’618+0’859) = 7’797 Kg./cm² 
σmax, trac   =  2’32 – (4’618+0’859) = -3’157 Kg./cm² 

 
Les tensions màximes de càlcul resultants de la combinació de les diferents 
hipòtesis seran les següents: 
 
- Considerant que actuen simultàniament el pes propi, el desplom i el vent, 

entenent que els tres conceptes són desfavorables:  

σmaxcomp, d  =  (2’32·1’35) + (4’618·1’50) + (0’859·1’35) =  11’219 Kg./cm² 
σmax trac, d   =  (2’32·1’35) – (4’618·1’50) – (0’859·1’35) =  -4’954 Kg./cm² 

 
- Considerant ara que actuen simultàniament el pes propi, el desplom i el vent, 

entenent que el vent i el desplom són desfavorables i el pes propi és favorable:  

σmaxcomp, d  =  (2’32·1’00) + (4’618·1’50) + (0’859·1’35)=  10’407 Kg./cm² 
σmax trac, d   =  (2’32·1’00) – (4’618·1’50) – (0’859·1’35) =  -5’766 Kg./cm² 
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● La conclusió que es treu d’aquests resultats és encara més pessimista que les 

anteriors i porta, indefugiblement, a la necessitat de practicar el reforç que s’ha 
comentat anteriorment. Un primer recurs favorable que es recomana aplicar és la 
reconstrucció completament vertical del tram superior que, per estar molt malmès, 
s’hauria d’enderrocar en tot el tram en el que el gruix de la paret del fust és de 
15cm. (correspon a una altura d’uns 5’50 metres). 

 
Aquesta rectificació de la verticalitat del tram A és favorable, però no té una incidència 
significativa en els valors tensionals obtinguts, que millorarien molt poc. Així, doncs, 
seguirien havent-hi tensions de tracció (majorades) de l’ordre de 5’4 o 5’5 Kg./cm², 
totalment inacceptables per la fàbrica existent. En contrapartida, les compressions de 
càlcul màximes (majorades) serien totalment acceptables. 
 
 

3.1.2.  Anàlisi de la xemeneia amb mètodes de càlcul actuals 
 
Com a complement d’aquest estudi i per verificar que les conclusions a que s’ha arribat 
amb el mètode de Saliger siguin correctes, es fa una modelització, mitjançant el 
programa SAP, i amb les accions eòliques que es dedueixen de la moderna Normativa 
(Codi Tècnic, Eurocodes, ...) amb valors de pressió eòlica molt més exigents que els 
que proposava Saliger i que eren més semblants als que resultaven de la vella 
Normativa espanyola de “Acciones en la edificación”. 
 
Les combinades més desfavorables d’aquest segon anàlisi donen els següents valors:   
 
- Tensió màxima de compressió (majorada), a la secció “d”:   σmax,comp, d = 11’99 Kg./cm² 

- Tensió màxima de tracció (majorada), a la secció “d”:   σmax,tracc, d =  - 5’11 Kg./cm² 
 
S’observa una major intensitat de les tensions de compressió màxima, però, com es 
veu als esquemes següents, aquests valors es donen en punts molt concrets, amb una 
extensió en planta menor que la que es deduiria pel mètode clàssic. En qualsevol cas, 
es tracta de valors que poden ser considerats acceptables (11’99 < 20 Kg./cm²) 
Curiosament, però, les traccions màximes són una mica inferiors a les que s’havien 
obtingut abans (-5’11 < -5’40 Kg./cm²). A partir d’ara es treballarà amb aquest valor de 
la tracció màxima (majorada) de -5’11 Kg./cm² 
 
Tot i que són molt semblants, aquests nous resultats són, en conjunt, una mica menys 
negatius que els que donava el mètode de Saliger, especialment pel que fa a la 
reducció de les traccions màximes al costat NE, per on arriben els vents dominants. 
 
Als esquemes següents hi podem veure, per separat, la representació cromàtica de les 
tensions de tracció i de compressió (majorades). A l’esquema de les traccions s’hi veu 
com les tensions tractores comencen a aparèixer des de la cota 16 (respecte a l’inici 
del fust), creixent a mida que es baixa i tenint valors per damunt de 4 Kg./cm² en els 6 
metres inferiors   
 
Pel que fa a les tensions de compressió, aquestes afecten, en major o menor mesura, a 
tot el fust, però agafen una certa intensitat, per damunt dels 10 Kg./cm², en el terç 
inferior del fust, arribant als màxims valors a la part baixa, als voltants de la secció “d”, 
com s’havia suposat que passaria des de l’inici d’aquest anàlisi. 
 
La doble representació gràfica correspon als dos eixos perpendiculars en el quals s’hi 
ha aplicat el vent. Com es pot observar, una de les dues representacions coincideix 
amb la direcció més desfavorable, tal com s’identifica per la silueta inclinada de l’alçat: 
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REPRESENTACIÓ TENSIONAL DEL FUST.  COMPRESSIONS 
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REPRESENTACIÓ TENSIONAL DEL FUST.  TRACCIONS. 
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3.2.  PROPOSTES DE INTERVENCIÓ 
 
Com s’ha dit, la primera decisió de projecte és desmuntar els darrers 5’50 metres 
superiors i reconstruir-los amb una fàbrica de millor qualitat i aixecant-los amb una 
directriu perfectament vertical, reduint el impacte visual de la exagerada curvatura que 
aquest tram presenta actualment. Això pressuposarà una lleugera rebaixa de les tensions 
finals de la xemeneia, que seria clarament insuficient si no es fes cap altra intervenció 
per millorar la seva estabilitat. La millora és molt poc significativa, i això ens permet 
concloure que la recuperació vertical del tram superior es faria exclusivament per raons 
constructives i estètiques, no tant per raons estructurals. 
 
Mantenint encara les reflexions en un anàlisi estructural més clàssic (Rudolph Saliger: 
Primera edició: 1932, vuitena edició: 1957) la xemeneia resulta insuficient des de 
l’origen, i això comporta la necessitat d’un reforç eficient de la mateixa. De les tres 
opcions que l’arquitecte Carlos Pereira proposava al seu Informe del 31 de gener de 
2016, la més raonable sembla la tercera, consistent en postesar el fust, introduint-hi una 
compressió vertical que permeti neutralitzar totalment, o reduir significativament, les 
tensions de tracció que s’han obtingut en els càlculs precedents. A tal efecte es proposa, 
a més de desmuntar els 5’50 metres superiors de la xemeneia (que corresponen a la part 
que es pressuposa que té un gruix de 15 cm.) fer en aquesta cota una plataforma 
horitzontal a 5’50 metres de distància de l’actual coronació. Des d’aquesta plataforma es 
llençaria cap avall un tensor (en principi es proposaria centrar-lo amb l’eix ideal de la 
xemeneia) de manera que s’introduís una tensió compressiva d’uns 5’11 Kg./cm²  a la 
secció “d”, que neutralitzés les tensions de tracció.  
 
Compressió que caldria introduir pel tensor:   F =  Area de la secció “d”  ·  5’11 Kg./cm²   

   F =  14957cm² x 5’11 Kg./cm²  =  76.430 Kg.  
 
Amb aquesta força F, les màximes compressions (majorades) s’incrementarien també en 
5’11 Kg./cm², i seguirien sent admissibles, ja que  11’22 + 5’11 = 16’33 Kg./cm² < 20 
Kg./cm ². 
 
No obstant, la força F resultant (76.430 Kg.) és molt elevada i comportarà alguns 
problemes constructius. És convenient rebaixar-la, i això ens portaria a una triple 
possibilitat: 
 

a) Descentrar la posició del tensor vertical en la secció “a”, aproximant-lo uns 25cm. 
en direcció cap al costat convex de la deformació. D’aquesta manera concentrarem 
més les tensions compressives de postesat incorporant-les a la zona precisa on 
ara hi ha les majors tensions de tracció. A la secció “e”, que és on s’aturaria i es 
recolliria el tensor, l’excentricitat que quedaria hauria de ser 10cm., és a dir, que el 
tensor no quedaria perfectament vertical. 

 
b) Acceptar que quedessin tensions de tracció màximes, després del postesat, amb el 

valor limitat als 2 Kg./cm² que es considerava que és el valor de la tensió 
admissible a tracció, d’acord amb els raonaments previs. 

 
c)  Considerar simultàniament les dues opcions anteriors. 

 
No hi ha cap dubte que la tercera opció podria ser la més sensata per no mobilitzar 
forces F de tanta magnitud, i en aquest sentit s’encaminarà la solució que es proposa. 
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Per començar, s’analitza l’increment tensional de cada una de les seccions -b, c, d i e- 
després d’introduir una càrrega de 76.430,27 kg. D’acord amb els valors de les àrees 
de les seccions explicats prèviament, obtenim els següents resultats: 
 

σb= 10,529 kg/cm² 

σc= 7,170 kg/cm² 

σd= 5,133 kg/cm² 

σe= 4,210 kg/cm² 
 
Aquests increments, sumats a les tensions ja existents a la xemeneia, tot i que en cap 
cas superarien la resistència admissible de la fàbrica a compressió, representen valors 
bastant elevats que seria aconsellable reduir. D’altra banda, com ja s’ha dit, tenint 
present que la resistència de la fàbrica a tracció admet un 10% de la resistència a 
compressió, no es considera necessari anul·lar per complert les traccions. Fins al valor 
de 2 kg/cm² de tracció es considera que la fàbrica ho podrà absorbir. 
 
Per tant, tal i com ja s’ha anunciat anteriorment, es planteja l’opció d’afegir una càrrega  
de postesat de menys valor, amb una certa excentricitat cap a la cara convexa de la 
curvatura. Per tal d’ajustar els resultats i optimitzar tant la càrrega com l’excentricitat, 
es segueix el mètode prova-error. 
 
Inicialment, es parteix de la hipòtesi de col·locar una càrrega de 40.000 kg. amb una 
excentricitat de 20 cm. a la secció “d”. En estudiar les conseqüències d’aquesta 
actuació en les diferents seccions veiem que aquesta secció “d”, la més desafavorida, 
rebria un increment tensional de 4,22 kg/cm² (compressió), resultant finalment el 
següent estat tensional: 
 

σmax, tracc = 5,11 kg/cm² - 4,22 kg/cm² = 0,89 kg/cm² 
 

Aquest valor és prou acceptable però és una mica conservador, i seria raonable provar 
d’ajustar-nos una mica més, fins arribar al límit establert de 2 kg/cm². 
 
Per motius constructius és convenient reduir al màxim el valor de la càrrega, ja que el 
gruix de la paret de la xemeneia on podríem recolzar l’estructura necessària per 
suportar el pes de 40 Tn. només té 20 cm., dels quals se’n haurien de descomptar 7’5 
per tenir una mena de “pitxolí” que faci possible mantenir un acabat totalment ceràmic 
per l’exterior. Per altra banda, l’excentricitat màxima que es pot plantejar també és 
limitada, ja que la força del vent que equilibraria la situació actual podria acabar 
comprometent l’estabilitat de la xemeneia. 
 
Per tant, ajustant aquests dos paràmetres plantegem comprovar el cas de col·locar una 
càrrega de 30.000 kg amb una excentricitat de 25 cm. a la secció “a” i de 10cm. a la 
secció “e”. Amb aquestes condicions obtenim una tensió addicional de 3,45 kg/cm², de 
manera que la tensió màxima de tracció resultant es redueix fins a 1,66 kg/cm², que és 
un valor molt més raonable. Això pressuposa certament tenir el tensor lleugerament 
inclinat. Aquests valors es podrien ajustar encara una mica més, tant a nivell de 
càrrega aplicada al tensor (30.000 o 35.000 Kg) com d’excentricitat exacta, dalt i baix 
(seccions “A” i “d”). 
 
 
Queda un darrer aspecte per concretar. És el que te a veure amb la forma de concretar 
les plataformes de fixació del tirant. Es plantegen bàsicament dues possibilitats: Fer-ho 
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amb acer o fer-ho amb formigó. Les dues opcions estan tantejades i dibuixades en els 
plànols que acompanyen aquest estudi. 
 
Si es fa amb acer, es proposa construir una malla de perfils, amb forma d’estrella de 
cinc puntes (tant a la secció “A” com a la secció “E”) formada per perfils tipus HEB-180, 
deixant una obertura en el creuament de les cinc puntes, per introduir-hi el tensor 
vertical. 
 
Si, en canvi, es decideix optar pel formigó armat es proposen dues lloses (també a les 
seccions “A” i “E”) amb pendents per que l’aigua de pluja no s’hi pugui acumular. La 
llosa superior recolzaria sobre el tall horitzontal complet fet previament a la part alta de 
la xemeneia. Aquesta llosa es separarà 7’5cm. del perímetre exterior, a fi de poder 
mantenir la textura vista ceràmica a tot el fust.  La llosa inferior es suportarà mitjançant 
l’execució d’uns boquets laterals que no arribaran fins a la superfície perimetral del 
fust. 
 
 
.................................................................................................................................. 
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N/Ref: 101590/101589 
 
S/Ref: XEMENEIA CAN SALES (VILADECANS) 
 
Terrassa, 31 de agosto de 2016 
 
Señores,  
 

En respuesta a su solicitud y en base a la información por ustedes facilitada, nos place 
adjuntarles el proyecto de diseño relativo a la construcción de un sistema de protección 
integral contra las descargas eléctricas atmosféricas, compuesto por: 
 
Protección externa frente al rayo:  

 Construcción de un sistema de protección contra el rayo. Código Técnico de la Edificación – 
CTE SUA-8 
 

 Certificación del sistema por parte de Quibac, SA Entidad de Inspección, empresa 
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), número 41/EI069. 

 
 
 

Agradeciendo de antemano su atención, les saludamos atentamente. Muchas gracias. 
 
 

 
 
 
 

Carles Gallardo 
Dpto. Ingeniería 

CG/mp 
 
 
 

EDIFICA ARQUITECTES 
PERE IV, 51. 2º 4º 
8018 - BARCELONA 
 
A la atención de IRINA PELAEZ, 
 
  
 
 

http://www.quibac.es/


 

 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE IMPACTO DE RAYO  (Norma CTE SU 8) 

 

Situación geográfica: Estructura ubicada en VILADECANS (BAIX LLOBREGAT) 

Densidad de impactos de rayo sobre terreno: 4 Impactos/año, km2 

 
DETERMINACIÓN ÍNDICE Na 
(Frecuencia aceptable de impacto de rayo sobre la estructura a proteger) 
 

C2 – Coeficiente de la estructura: Tejado Común  y estructura Común  

C3 – Contenido de la estructura: Otro  

C4 – Ocupación de la estructura: Resto de estructuras  

C5 – Consecuencias sobre el entorno: Resto de estructuras  

C – C2*C3*C4*C5: 1 

 

Na  - Frecuencia aceptable de impacto de rayos: 0,0055 

 
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE Ne 
(Frecuencia esperada de impacto de rayo sobre la estructura a proteger) 
 

C1 – Situación de la estructura: Rodeada - Estructuras bajas  

Ng - Densidad de impactos de rayo sobre terreno: 4 Impactos/año, km2 

Ae -  Superficie de captura de la estructura aislada: 18275,46 

 

Ne  - Frecuencia esperada de impacto de rayo: 0,054826 
 
 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROTECCIÓN 
 

E – Eficacia: 0,899683 

 Nivel de protección requerido: III 

 
Según los cálculos efectuados concluimos que: 
 

- Al ser la frecuencia esperada de impactos de rayos (Ne) mayor que la frecuencia 
aceptable (Na), es NECESARIO disponer de un sistema de protección contra el rayo. 



 
 PROTECCIÓN EXTERNA FRENTE AL RAYO: OPCIÓN 1  

 

Para ofrecer protección a sus dependencias de XEMENEIA CAN SALES en VILADECANS, es 

necesario proceder a la construcción de una instalación de pararrayos, siguiendo el criterio 

establecido en el nuevo Código Técnico de Edificación, la cual estará formada por: 

 

INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 

 

SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

 Estará formado por un cabezal del sistema INGESCO-PDC (Pararrayos Normalizado), 

Modelo 3.1 de 60 metros (Nivel III) de radio de zona de protección acoplado a un mástil de 

tubo de hierro galvanizado de unos 3 metros de longitud, fijo a la estructura. 

 
IMPORTANTE: El pararrayos INGESCO-PDC ha superado con éxito los ensayos y pruebas de certificación siguientes:  

  Ensayos de corriente soportada, en el laboratorio BET, Blitzschutz & EMV Technologiezentrum (Menden, RFA, 

1998) y en el laboratorio ISKRA ZASCITE – Surge voltaje Protection Systems, Engineering and Cooperation 

(2001). 

  Ensayo de evaluación del tiempo de cebado de pararrayos PDC (anexo C UNE 21.186), en el Laboratorio de 

Alta Tensión LABELEC (2005). 

  Ensayo de resistencia de aislamiento, en el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI) de la 

Generalitat de Catalunya (1997). 

  Certificado de cumplimiento del reglamento de la marca AENOR, emitido por Laboratorio de Alta Tensión 

LABELEC (2002). 

  Certificado de corriente soportada, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC (2002). 

  Certificado de aislamiento en condiciones de lluvia, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC 

(2001). 

  Certificado de producto nº ESPMDD004531-B, emitido por la entidad de certificación Bureau Veritas 

Internacional (2006).  

  Ensayo de componentes de protección contra el rayo (CPCR), según UNE-EN 50.164/1 (2007). 

 

 

RED CONDUCTORA 

 

 Se ha previsto la construcción de un bajante de conexión a tierra mediante la utilización de 

cable de cobre de 50mm2 de sección, fijo a la estructura del edificio mediante abrazaderas 

con cierre a presión. 
 

   Se recomienda la colocación de un sistema de control de rayos compuesto por un contador 

CDR-11. 
 
 



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 

 Se ha previsto la construcción de un nuevo sistema de puesta a tierra, de acuerdo con las 

necesidades de la obra. El sistema dispondrá de arqueta de registro y drenaje, electrodos 

(verticales u horizontales) y puente de comprobación. 
 
 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE PARARRAYOS 
 

 Certificación por parte de Quibac, SA Entidad de Inspección, empresa acreditada por 

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) con el número de acreditación 41/EI069, de 

su(s) instalación(es) de protección contra el rayo, estableciendo el estado de conformidad 

en base a los requerimientos establecidos según la exigencia básica SUA: 8 del Código 

Técnico de la Edificación "Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo". 

Aprobado por el R.D. 314/2006 de 17 de Marzo (B.O.E. 28/03/2006), modificado por Orden 

Ministerial en Abril de 2009 y actualizado a marzo de 2010 incluyendo las modificaciones 

del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE de 11 de marzo de 2010). 
 

http://www.quibac.es/


 
 PROTECCIÓN EXTERNA FRENTE AL RAYO: OPCIÓN 2 

 

Para ofrecer protección a sus dependencias de XEMENEIA CAN SALES en VILADECANS, es 

necesario proceder a la construcción de una instalación de pararrayos, siguiendo el criterio 

establecido en el nuevo Código Técnico de Edificación, la cual estará formada por: 

 

INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 

 

SISTEMA DE CAPTACIÓN 

 

 Estará formado por un cabezal del sistema de captación tipo Fránklin, Modelo Punta 

Multiple (acero) de 45 metros de radio de zona de protección (Nivel III) acoplado a un mástil 

de tubo de hierro galvanizado de unos 3 metros de longitud, fijo a la estructura. 

 
IMPORTANTE: El pararrayos INGESCO-PDC ha superado con éxito los ensayos y pruebas de certificación siguientes:  

  Ensayos de corriente soportada, en el laboratorio BET, Blitzschutz & EMV Technologiezentrum (Menden, RFA, 

1998) y en el laboratorio ISKRA ZASCITE – Surge voltaje Protection Systems, Engineering and Cooperation 

(2001). 

  Ensayo de evaluación del tiempo de cebado de pararrayos PDC (anexo C UNE 21.186), en el Laboratorio de 

Alta Tensión LABELEC (2005). 

  Ensayo de resistencia de aislamiento, en el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions (LGAI) de la 

Generalitat de Catalunya (1997). 

  Certificado de cumplimiento del reglamento de la marca AENOR, emitido por Laboratorio de Alta Tensión 

LABELEC (2002). 

  Certificado de corriente soportada, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC (2002). 

  Certificado de aislamiento en condiciones de lluvia, emitido por el Laboratorio de Alta Tensión LABELEC 

(2001). 

  Certificado de producto nº ESPMDD004531-B, emitido por la entidad de certificación Bureau Veritas 

Internacional (2006).  

  Ensayo de componentes de protección contra el rayo (CPCR), según UNE-EN 50.164/1 (2007). 

 

 

RED CONDUCTORA 

 

 Se ha previsto la construcción de un bajante de conexión a tierra mediante la utilización de 

cable de cobre de 50mm2 de sección, fijo a la estructura del edificio mediante abrazaderas 

con cierre a presión. 
 

   Se recomienda la colocación de un sistema de control de rayos compuesto por un contador 

CDR-11. 
 



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 

 Se ha previsto la construcción de un nuevo sistema de puesta a tierra, de acuerdo con las 

necesidades de la obra. El sistema dispondrá de arqueta de registro y drenaje, electrodos 

(verticales u horizontales) y puente de comprobación. 
 
 

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE PARARRAYOS 
 

 Certificación por parte de Quibac, SA Entidad de Inspección, empresa acreditada por 

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) con el número de acreditación 41/EI069, de 

su(s) instalación(es) de protección contra el rayo, estableciendo el estado de conformidad 

en base a los requerimientos establecidos según la exigencia básica SUA: 8 del Código 

Técnico de la Edificación "Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo". 

Aprobado por el R.D. 314/2006 de 17 de Marzo (B.O.E. 28/03/2006), modificado por Orden 

Ministerial en Abril de 2009 y actualizado a marzo de 2010 incluyendo las modificaciones 

del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE de 11 de marzo de 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quibac.es/


SISTEMA DE PROTECCIÓN EXTERNO CONTRA EL RAYO 
 

N/Ref. 101590/101589 
 
 

 
 PROTECCIÓN EXTERNA FRENTE AL RAYO 
 

 
OPCIÓN 1 

 
 
 Construcción de una instalación de pararrayos equipada con un terminal del sistema 

INGESCO PDC (Pararrayos Normalizado) ..................................................................  2.696,92 € 

 Materiales necesarios: 
- Ref. 101000:     1 terminal del sistema INGESCO PDC (Pararrayos Normalizado) Modelo 3.1  (UNE 50.164) 
- Ref. 111012:     1 Pieza adaptación 1 1/2" Ø20mm conductor redondo 
- Ref. 114043:     1 Mastil 3m Ø 1'1/2" AC.GALV 
- Ref. 118081:     44 Abrazadera M-8 para cable de 50 mm2 (UNE 50.164) 
- Ref. 117072:     32 Cable trenzado de cobre 50 mm (UNE 50.164) 
- Ref. 112024:     1 Anclaje placa 15cm Ø1'1/2" 
- Ref. 119091:     1 Tubo de protección hierro galvanizado (3m) + PVC 
- Ref. 255007:     1 Sistema de puesta a tierra tipo INGESCO formado por: Electrodos (máximo 9), arqueta 

de registro con puente de comprobación y manguitos para conexión de las picas. 

 
 
 Colocación de un contador de rayos  CDR-11 .............................................................  293,76 € 

 Materiales necesarios: 
- Ref. 430019:     1 Contador de rayos CDR-11 

 

 

 TOTAL PRESUPUESTO.................  2.990,68  € 

IVA VIGENTE NO INCLUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_INGESCO_PDC_%5bCTE%5d_esp.pdf
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_PIEZA_DE_ADAPTACION_esp.pdf
http://www.ingesco.com/es/productos/proteccion-externa2/productos-proteccion-externa?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=9&category_id=16
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_ABRAZADERAS_esp.pdf
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_CABLE_esp.pdf
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_ANCLAJES_DE_PLACA_esp.pdf
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_TUBOS_DE_PROTECCION_esp.pdf
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_CDR11_esp.pdf


N/Ref. 101590/101589 
 

 
OPCIÓN 2 

 
 Construcción de una instalación de pararrayos equipada con un terminal del sistema de 

captación Fránklin ........................................................................................................  2.128,78 € 

 Materiales necesarios: 
- Ref. 110001:     1 Punta múltiple IN 
- Ref. 111012:     1 Pieza adaptación 1 1/2" Ø20mm conductor redondo 
- Ref. 114043:     1 Mastil 3m Ø 1'1/2" AC.GALV 
- Ref. 118081:     44 Abrazadera M-8 para cable de 50 mm2 (UNE 50.164) 
- Ref. 117072:     32 Cable trenzado de cobre 50 mm (UNE 50.164) 
- Ref. 112024:     1 Anclaje placa 15cm Ø1'1/2" 
- Ref. 119091:     1 Tubo de protección hierro galvanizado (3m) + PVC 
- Ref. 255007:     1 Sistema de puesta a tierra tipo INGESCO formado por: Electrodos (máximo 9), arqueta 

de registro con puente de comprobación y manguitos para conexión de las picas. 

 
 
 Colocación de un contador de rayos  CDR-11 .............................................................  293,76 € 

 Materiales necesarios: 
- Ref. 430019:     1 Contador de rayos CDR-11 
 

 

 TOTAL PRESUPUESTO.................  2.422,54  € 

IVA VIGENTE NO INCLUIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: En el supuesto de necesitar algún tipo de acceso especial (grúa, plataforma elevadora,…) para llevar a 

cabo los trabajos que nos ocupan, correrá a cargo del Sr. Cliente. 
 
Nota:  La presente propuesta ha sido elaborada a partir de la información y los datos facilitados por 

ustedes, pudiendo verse modificada en función de las necesidades de la obra. 

http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_FRANKLIN_MULTIPLE_esp.pdf
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_PIEZA_DE_ADAPTACION_esp.pdf
http://www.ingesco.com/es/productos/proteccion-externa2/productos-proteccion-externa?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=9&category_id=16
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_ABRAZADERAS_esp.pdf
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_CABLE_esp.pdf
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_ANCLAJES_DE_PLACA_esp.pdf
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_TUBOS_DE_PROTECCION_esp.pdf
http://www.ingesco.com/images/stories/products/FT_CDR11_esp.pdf


N/Ref. 101590/101589 
 

 

 CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE PARARRAYOS 
 
 Certificado de Inspección de 1 instalación(es) de pararrayos a través de la 

Entidad de Inspección núm. 41/EI069, Acreditada por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) en base a los requerimientos establecidos según la exigencia básica 
SUA: 8 del Código Técnico de la Edificación "Seguridad frente al riesgo causado 
por la acción del rayo" y su anejo SUA.B ..................................................................  313 € 

IVA VIGENTE NO INCLUIDO 

 

http://www.quibac.es/
http://www.quibac.es/
http://www.quibac.es/
http://www.quibac.es/
http://www.quibac.es/


 

ASPECTOS GENERALES 
 
 Validez Oferta: 3 Meses. Los precios y partidas económicas detalladas, serán válidas si se 

realizan la totalidad de las adecuaciones propuestas.  

 El SPCR (Sistema de Protección Contra el Rayo) cuenta con una Garantía de 2 Años a 

partir de la fecha de su instalación y 5 años en materiales. 

 El Plazo de entrega aproximado es de 2 semanas, y se hará efectivo a partir de la finalización 

de las gestiones de coordinación empresarial. 

 En el presupuesto detallado no se incluyen los accesos especiales para la ejecución de los 

trabajos que nos ocupan (grúa, andamios, reposición materiales, obra civil, u otro elemento que 

se requiera), los cuales correrán a cargo del Sr. Cliente.  

 De acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 sobre 

coordinación de actividades empresariales, rogamos faciliten, previo inicio de los trabajos, 

toda la información sobre riesgos y medidas preventivas, que puedan afectar al personal 

que prestará los servicios en sus dependencias. 

 De acuerdo al Criterio Técnico  nº 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en las 

empresas, centros y lugares de trabajo, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, en el supuesto que nuestra firma actúe como contratista principal y quede 

obligada a designar un recurso preventivo propio, nos reservamos el derecho a valorar la 

posibilidad de un incremento en el presupuesto por el coste adicional que ello pueda suponer. 

 En la ejecución de los trabajos, nuestra firma cumple la línea de subcontratación de la Ley 

32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción. 

 A los efectos de lo que dispone la L.O. 15/1999 de protección de datos, las partes hacen 

constar que los datos personales contenidos en el presente contrato o en los documentos 

previos preparativos del mismo, serán de uso exclusivo a efectos de las recíprocas relaciones 

negociables, pudiendo figurar dichos datos en los ficheros automatizados de la titularidad 

privada de cualquiera de los contratantes, en cuyo caso se reconocen mutua y recíprocamente 

los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los respectivos ficheros, así como la 

confidencialidad y seguridad de los mismos frente a terceros. 

 Mano de obra especializada (certificada por Bureau Veritas nº ES028472), dietas, 

desplazamientos (quedando excluidas las Baleares, Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Portugal 

así como su realización en horario nocturno, sábados y festivos) y seguro de Responsabilidad 

Civil de 1.500.000€, incluidos. 

 Los materiales relacionados en el presente presupuesto cumplen con los requerimientos 

contenidos en la normativa vigente (UNE 21.186, UNE-EN 50.164 y UNE-EN 62.305) y han 

superado satisfactoriamente los controles de calidad según la normativa ISO 9001. 

 Todos los trabajos de instalación y reparación llevados a cabo por INGESCO se realizan de 

acuerdo al marco normativo vigente: Código Técnico de la Edificación (SUA-8), normas UNE 

21.186, NFC 17.102, serie de normas UNE-EN 50.164, UNE-EN 62.305 y R.B.T. 

 Conformidad de Pedido: Para la conformidad del pedido deberá devolvernos el presente 

presupuesto firmado y sellado, con los siguientes datos de facturación debidamente 

cumplimentados. 



 Importe Total:  

 Opción 1: 3.303,68 € (IVA vigente no incluido). 

 Opción 2: 2.735,54 € (IVA vigente no incluido). 

 

En espera de serles de utilidad, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 

 

Conforme CLIENTE QUIBAC SA 

 

 

 

 Sello y firma 

 

Forma de Pago (1): 

 

 

 

Entidad:  IBAN: E S                       

Razón Social:  CIF:  

Domicilio Fiscal: 

 

 

 

 

Domicilio Envío 

Factura: 

 

 

 

E-Mail para envío 

factura: 

 

(1)  La acordada con su comercial 



 
 

NORMATIVAS de PROTECCIÓN Y PREVENCION FRENTE AL RAYO 
 
 

SECTOR: GENERAL 
 
 
PROTECCIÓN contra el rayo: 
 
 
ESPAÑA 
 

 CTE- DB SUA 8: Código técnico de la edificación. Documento de seguridad de utilización. 
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

 

 UNE-EN 62.305: Protección contra el rayo. 

 

 UNE 21 186:2011: Protección contra el rayo: Pararrayos con dispositivo de cebado. Diciembre 
2011. 

 

 Instrucción ITC-BT-23 del Ministerio de Industria y Energía. Aprobado por el Real Decreto 
842/2002 del 2 de agosto de 2002 

 

 Instrucción ITC-BT-18 del Ministerio de Industria y Energía: “Puestas a Tierra”. 

 

 
 



 
PREVENCION: 
 
ESPAÑA 
 

 REAL DECRETO 1215/1997  Orden de 18 de Julio de 1997 publicado en el BOE 7 de Agosto 
1997 (núm. 188). Ley de prevención de riesgos laborales.  

 
“ Los equipos de trabajo que puedan ser alcanzados por los rayos durante su utilización 
deberán estar protegidos contra sus efectos por dispositivos o medidas adecuadas”. 

 
 REAL DECRETO 17-1-1997 núm. 39/1997, publicada en el BOE 31 de enero de 1997 (núm. 27). 

Servicios de prevención de riesgos laborales, 
 

“Artículo 5. Procedimiento: 
 

“Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa 
no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de 
evaluación contemplados en dicha normativa deban ser interpretados a la luz de otros 
criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos 
en: 
normas UNE 
...” 

 
 REAL DECRETO 486/1997 Orden 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 

“Anexo II: Orden, limpieza y mantenimiento 
... 

 
4. Los lugares de trabajo, y en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan 
siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las deficiencias 
que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores”. 

 
 

 REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

 
“ La Norma Básica de Autoprotección establece la obligación de elaborar, implantar 
materialmente y mantener operativos los Planes de Autoprotección … con carácter previo, 
en el análisis y evaluación de los riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de 
control de los riesgos … ”. 

 
COMUNIDAD EUROPEA 

 
 DIRECTIVA 82/501/CEE: Directiva 82/501/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a 

los riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales. 
 

“...el principio según el cual la mejor política consiste en evitar, desde el origen, la creación de 
contaminación y otros daños; que conviene, por tanto, concebir y orientar el progreso técnico 
teniendo en cuenta la necesidad de proteger el medio ambiente; .” 
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INFORME-DIAGNÒSTIC  
SOBRE LA XEMENEIA DE LA BÒVILA CAN SALES, A VILADECANS 
 
 
 
1. Objectius 
 
L’Ajuntament de Viladecans sol·licita la elaboració del present Informe-Diagnòstic de la 
xemeneia de Can Sales amb l’objectiu de definir les actuacions per a garantir la seva 
integritat, estabilitat i seguretat d’ús del seu entorn. 
 
Es tracta de:  
- estudiar l’estat de conservació actual de la xemeneia 
- enumerar les deficiències constructives i estructurals  
- proposar les actuacions de consolidació i els criteris de manteniment 
- avaluar la repercussió econòmica de la seva reparació 
 
Les propostes d’aquest document hauran de ser desenvolupades en un posterior 
Projecte de Execució de la rehabilitació de la xemeneia.  
  
 
 
2. Documentació preliminar 
 
Per a la redacció del present informe s’ha comptat amb la següent documentació: 
 
- Informe d’impacte i afectació patrimonial sobre el projecte d’enderrocs que 

afecten al conjunt arquitectònic de la denominada Bòvila Sales (Manuel Luengo 
Carrasco, novembre 2015) 

- Aixecament topogràfic (Altiplà, desembre 2015) 
- Inspecció visual-fotogràfica amb grúa-cistella (18 gener 2016) 
- Bibliografia específica del tema 
 
 
 
3. Característiques generals 
 
Es tracta d’una xemeneia circular, de maó, que pertany a la bòvila Marieges, a can 
Sales, Viladecans, construïda als voltants de 1950. 
 
A les fotos de l’Arxiu Municipal s’observa que sempre ha format part d’un forn tipus 
Hoffman de funcionament continu; ha sofert diverses reparacions de manteniment i 
especialment desprès de la afectació d’un llamp l’any 1964.  Per les esmentades fotos 
sembla que abans era més alta i s’ha escapçat.  
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Com la majoria de xemeneies, la seva funció és la de provocar el tiratge que facilita la 
combustió (estalvi d’energia) i d’allunyar el fum del seu entorn més immediat, dissipant-
lo en l’atmosfera.  Amb el temps aquestes construccions singulars han quedat 
obsoletes tot assolint un valor patrimonial com a símbol de la primera industrialització, 
icona de les transformacions socials produïdes per aquesta i com a referència física 
destacada dins del paisatge urbà. 
 
L’esmentat forn i la xemeneia estan situats a la cota del terreny natural (+14,89) però la 
xemeneia queda exempta a partir de la primera planta (+ 18.09).  A partir d’aquest punt 
la xemeneia assoleix una alçada de 22,27 m.  Es tracta d’una alçada mitjana entre els 
20–30 m. dels fumerals catalans on alguns exemplars superen els 60 m. (Escola 
Industrial de Barcelona, Bòvila Almirall, a Terrassa). 
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No s’ha pogut definir el tipus de fonamentació per que queda embeguda en el massís 
d’obra entre les voltes dels 2 túnels del forn.  Als primers 5 metres sobre la planta 
primera la xemeneia estava situada per sota del cobert de la nau per això el fust 
presenta una diferent coloració entre les parts situades a l’interior i exterior. 
 
 

 
 
 
A la base de la primer planta existeix una obertura d’accés al tub per a reparacions i 
manteniment, però degut al seu reduït diàmetre no és fàcil endinsar-se’n.   
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El diàmetre superior exterior és de 1,10 m. (gruix de la paret: 15 cm.) i a la base de 
2,04 m. (gruix de la paret: 45 cm.).  Es suposa que està construïda amb una única paret 
que va reduint el seu gruix a mesura que guanya alçada mitjançant esgraons interiors.  
Al remat es construeixen 2 cornises de 25 cm. que sobresurten de la cara llisa del fust.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hipòtesi de l'estructura interna de la xemeneia  
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Es considera que, com la majoria de xemeneies de maó, la seva secció vertical és 
troncocònica, en aquest cas amb una forta esveltesa (h/diàm.), de valor 11 
(generalment entre 8 i 11).  La característica de Can Sales és la seva estretor: un 
diàmetre útil de 1,10 m. en la base i 0,70 m. en la boca superior.  
 
Les parets estan construïdes amb maons massissos aplantillats de 3 cm. col·locats 
amb aparell a trencajunt de pla (només s’observen els cantells) lligats amb morter de 
calç.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FITXA RESUM 
 
CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES   

material maó massís 

secció circular 

alçada total 25,47 m. 

alçada exempta 22,27 m. 

diàm. ext. sup. 1,10 m. 

gruix paret sup. 0,15 m. 

diàm. ext. inf. 2,04 m. 

gruix paret inf. 0,45 m. 

esveltesa 11 (8-11) 

origen bòvila 

funció actual inactiva 

    

    

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES   

pes propi 400 kN 

moment inèrcia base 55,30 kN 

tipologia parets paret única 

observacions anells metàl·lics en mal estat 
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4. Estat actual 
 
S’ha utilitzat una grúa-cistella per a inspeccionar l’estat actual de dalt a baixa i a curta  
distància.  A primera vista s’observa l’estat de deteriorament general de la xemeneia 
que afecta la seva integritat física i un important desplom en el terç superior.  A 
continuació es descriuen les diferents patologies observades. 
 
 

 
 
 
 
4.1 Integritat física: patologies constructives 
Es defineixen els danys que afecten al material i a la lògica constructiva de l’element. 
 
4.1.1 Remat, corona, capitell 
Està molt deteriorat, s’observen esquerdes i despreniment de maons i morter; les juntes 
estan obertes i permeten les filtracions d’aigua a les filades inferiors.  
Per la diferent coloració i qualitat dels maons es dedueix que l’últim metre va ser 
reconstruït i de una manera poc acurada, tot barrejant maons i totxana.  De fet a tota la 
xemeneia es detecten diverses reparacions realitzades al llarg de la seva vida útil.  
S’observen esquerdes importants i forats a la paret segurament per recolzar la 
plataforma de treball.   
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El remat superior és la zona que més pateix degut a la gran exposició als agents 
meteorològics i als processos químics on intervé l’aigua (hidròlisi, eflorescències, 
sulfuritzacions) caracteritzats per la pèrdua d’adherència del morter.  També és la zona 
amb més moviment degut a les oscil·lacions, al menor gruix (15 cm.) i a la menor 
incidència de la compressió (menor pes propi).  
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1.2 Tub, fust, canya 
Com s’ha comentat anteriorment, el tub té un important guerxament en el pla NE-SO 
(direcció del vent dominant) que defineix 2 cares: la cara NE, convexa, sotmesa a 
traccions i la cara SO, còncava, sotmesa a compressió.  Aquesta desviació és més 
notable al terç superior on la tracció produïda pel vent encara no és compensada per la 
compressió del pes propi.  
 
 

 
 
 
 
Cara NE 
En aquesta zona superior, sempre la més feble, es troben fissures (< 10 mm.) de 
diversa casuística: horitzontals inquietants, verticals continues trencant maó i morter, 
esglaonades resseguint el morter: reparades i reobertes successivament. Es comprova 
la ruptura i pèrdua de material ceràmic així com la disgregació del morter (el material 
està exposat a l’alternança de sol·licitacions tèrmiques i a la incidència dels factors 
meteorològics).   
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A partir de la meitat del tub destaca la existència de 2 esquerdes (> 10 mm.) verticals 
paral·leles produïdes per l’impacte d’un llamp sobre la antiga escala de rodons de ferro 
(avui desapareguda, encara romanen les fixacions entre maons).  Aquestes fissures 
també van ser reparades i el morter ha tornat a trencar. 
 
 

 
 
 
Al llarg del tub es troben anells metàl·lics en desús, rovellats, que es col·locaven per a 
compensar les traccions circulars degudes a les dilatacions tèrmiques cícliques del tub 
quan la xemeneia estava en funcionament.  
 
Cara SO 
Aquesta cara està en un relatiu bon estat amb petites fissures al situar-se en una zona 
de compressió.  També està més neta al estar en la cara resguardada del vent. 
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4.1.3 Base, pedestal 
La xemeneia en estudi no disposa d’una base diferenciada, el tub vertical connecta 
amb el forn situat a la planta baixa i a la planta superior s’entrega al paviment sense 
modificar la seva secció.  Disposa d’una boca a ras de terra per a registre de 
manteniment; possiblement antigament connectava un altre conducte de ventilació.     
Aquesta part inferior situada sota la coberta es manté en bon estat, llevat d’una fissura 
sobre la bocana en tractar-se d’una part feble de la paret (debilitat per discontinuïtat 
mecànica). 
 
 

 
 
 
4.1.4 Fonamentació 
A partir de la planta Primera (+18,09) el tub es recolza en el mur interior de la bòvila 
(amplada aprox. 2,35 m.), rigiditzat pels arcs que formen les 2 seccions del forn. 
 
 
 



EDIFICA arquitectes                                                                                          T. +34 93 300 16 69 
Pere IV, 51, 2º 4ª                                                                                                  F. +34 93 300 20 88 
08005 Barcelona           E. edifica@edifica.cat 
                   W. www.edifica.cat 
 
INFORME-DIAGNÒSTIC XEMENEIA CAN SALES, VILADECANS 
 

viladecans_informe_3.1     
02/02/2016 
Pàgina 14 de 20 
 

 
 
 
4.2 Estabilitat mecànica : solidesa estructural 
 
 
Durant el seu funcionament una xemeneia pateix tensions d’origen tèrmic intern (fum a 
200º) i degut a la ciclicitat de la seva operativitat amb aturades diàries o temporals.  A 
nivell extern, degut als elements meteorològics (vent) i a la seva orientació (sol) que 
presenta una pell formada per un sol material per respondre a sol·licitacions oposades.       
 
A primera vista s’observa un guerxament del tub en el pla SO/NE coincidint amb la 
direcció del vent dominant (Gregal).  La incidència del vent és una causa molt important 
en la deformació de les xemeneies encara que no la única; però en el nostre cas sí que 
sembla la raó principal.  Es distingeix la cara NE, exposada al vent, traccionada, la més 
afectada per patologies, i la SO on es comprova que el maó resisteix millor les 
compressions. 
 

 
 
Tot i que la secció circular és la que ofereix menor resistència al vent, a Can Sales es 
troba en una gran plana totalment exposada a ratxes de vent que han produït una 
progressiva deformació.  No es detecten moviments deguts a assentaments 
diferencials de la fonamentació ni del terreny.   
 
 
4.2.1 Càlcul preliminar de l’estabilitat global de la xemeneia 
 
S’ha comprovat l’estabilitat global de la xemeneia analitzant la posició del centre de 
gravetat i la aplicació de les accions. Primer de tot, amb l’alçat donat pel topògraf 
s’observa que el centre de gravetat de la xemeneia es troba dins de la base, cosa que 
fa que sota una situació de calma total, l’element és estable per si mateix. 
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Quan la situació de calma s’altera, la influència més greu que obtenim és el vent. 
Actualment al “Código Técnico de la Edificación” es donen els valors de referència 
d’acció del vent a considerar en estructures de construcció. Si apliquem aquesta 
normativa per analitzar l’estabilitat al vent, obtenim els següents valors: 
 
- Zona eòlica C: 
- Pressió dinàmica del vent: 0.52 kN/m2 (velocitat de referència = 29 m/s) 
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- Grau d’aspror: II  
- Coeficient d’exposició: 2.7 
 
Sota aquestes condicions, la pressió del vent en una primera aproximació és de 2.11 
kN/m2. 
 
Vent: factor desestabilitzador 
Si suposem l’acció del vent s’aplica al CDG de la xemeneia, obtenim un moment 
desestabilitzador de: 
- Àrea = 26.21 m2 
- Càrrega de vent = 55.30 kN 
- Moment desestabilitzador = 55.30 kN · 7.32m = 404.82 kNm 
 
Pes propi: factor estabilitzador 
La única acció estabilitzadora de l’element és el pes propi, estimat en 400 kN, per tant, 
el moment estabilitzador és: 
- Moment estabilitzador = 311.20 kNm 
 
Com que el moment de bolcada és superior al moment estabilitzador, davant de la 
màxima acció del vent contemplada en normativa, la xemeneia es troba en estat 
d’inestabilitat si els vents són molt forts. 
 
De cara a avaluar la seguretat que presenta avui la xemeneia, es verifica quina és la 
càrrega de vent màxima que garanteix l’estabilitat de l’element. Si apliquem un 
coeficient de seguretat de 1,50 front al vent, la càrrega màxima que admet la xemeneia 
és: 
- Moment desestabilitzador màxima = 311.20 kNm / 1.50 = 207.47 kNm. 
- Càrrega de vent màxima al DCG = 28.34 kN 
- Càrrega màxima de vent = 1.08 kN/m2 
- Pressió dinàmica màxima = 0.27 kN/m2 
- Velocitat màxima de referència = 20 m/s (72 km/h) 
 
Quan la velocitat del vent es trobi per sobre dels 72 km/h (20 m/s) l’estabilitat de la 
xemeneia queda compromesa. 
 
Cal comentar que la aprovació d’una nova reglamentació deixa fora de normativa 
moltes construccions legítimes fins aleshores.  L’aplicació del “Código Técnico de la 
Edificación” (2006) a les noves actuacions obliga a complir els nous requeriments 
tècnics i a assumir les responsabilitats per part dels agents participants.  Tot i que la 
xemeneia de Can Sales s’ha mantingut dreta tots aquests anys, una nova intervenció 
ha de adaptar-la als paràmetres definits al CTE.  
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5. Conclusions 
 
5.1 Les parets de la xemeneia estan molt deteriorades: s’han de reparar per a 

garantir que el tub funcioni rígidament i assegurar la seva integritat física: que 
no caiguin ni es desprenguin parts de la fàbrica. 

 
5.2 Degut al seu desplom el moment resultant del factor desestabilitzant del 

factor vent es superior al factor estabilitzant del pes propi: la xemeneia pot 
bolcar sota la pressió d’un vent extrem. 
 

5.3 La xemeneia pot mantenir-se estable però no compleix la normativa vigent: 
es considera inestable davant vents molt forts (superiors a 72 km/h ó 20 m/s). 

 
 

 
6. Proposta de estabilització 
 
Per a garantir la estabilitat de la estructura primer s’ha de reparar el tub per aconseguir 
que treballi solidàriament: sanejar la superfície tot traient el morter d’actuacions prèvies,  
grapar esquerdes, segellar les fissures amb morter no expansiu, reposar el material 
malmès.  Per aquestes intervencions es necessitarà sempre una bastida exterior.  
 
Per a desenvolupar una proposta de rehabilitació s’ha de completar l’estudi amb un 
anàlisi de la resistència dels materials, comprovar les seccions i definir la fonamentació. 
 
Degut al greu deteriorament del remat, s’haurien de desmuntar els últims 3 m. i refer-
los amb nou maons aplantillats.  Amb aquesta intervenció podria corregir-se part del 
desplom del tub.  
 
Una vegada desmuntada la corona s’aconseguirà un diàmetre més gran per a poder 
actuar a l’interior si fes falta.  S’analitzaran el materials (maó, morter) per a determinar 
la seva resistència, el sistema de trava de l’aparell, les seccions, gruixos i la existència 
o no d’una doble camisa refractaria; en definitiva, s’acabaria d’estudiar el funcionament 
físic de la construcció. 
 
A partir d’aquí s’haurien d’estudiar propostes de tècniques de estabilització i decidir 
quina solució es més adient per a l’exemplar en estudi: 
- armar i formigonar l’interior del tub per que treballi com a biga en voladís 
- formació d’una camisa interior de formigó 
- atirantar la estructura mitjançant un tensor interior 

 
En tots casos es taparà definitivament la boca superior per a protegir les últimes filades 
i evitar l’entrada d’aigua.  Si la xemeneia no està activa i sotmesa a deformacions 
tèrmiques no són necessaris els anells metàl·lics. 
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El sistema de formigonat consisteix en armar el tub similar al ferratge d’una biga i 
abocar formigó des de diferents punts.  Per aquesta tècnica és necessària la actuació 
des de l’interior on hi ha uns diàmetres molt reduïts, un promig de 90 cm.  S’haurà 
d’estudiar la fonamentació existent i el terreny per a dissenyar un recolzament resistent 
al nou pes propi i al nou moment.   
 
La formació d’una camisa interior és una solució més lleugera però depenent de les 
condicions de treball a l’interior.  S’ha de fixar un teixit o mallat d’acer a la paret interior 
del tub i projectar formigó reforçat amb fibra de vidre amb una bomba ascendent, tot 
controlant la execució amb una càmera teledirigida. 
 
Per a atirantar la estructura es fixa una corona d’acer a l’interior del nou remat de maó i 
una altra a la base: mitjançant cable d’acer i tensors es regulen les oscil·lacions del tub.  
A la base s’ha de dissenyar una solució per a contrarestar la tracció transmesa.  En 
aquest sistema es pot treballar des de l’exterior i exigeix de controls periòdics de 
manteniment.   
 
Les reparacions i tècniques descrites s’han executat en la rehabilitació de xemeneies 
similars.  El cost de la intervenció es pot valorar en aproximadament 60.000 € 
(Pressupost d’Execució Material).   

 
 
 
7. Metodologia 
 
A partir del present Informe es proposa la següent metodologia: 
 
- estudiar la resistència dels materials existents, las seccions del tub i la 

fonamentació. 
- realitzar la modelització completa de la xemeneia per a determinar la seva 

capacitat de resposta davant risc de inestabilitat existent (excentricitats per 
pandeig, accions horitzontals). 

- analitzar la idoneïtat de les propostes de consolidació, avaluar les possibilitats 
d’execució i la seva viabilitat econòmica 

- redactar un Projecte de Detall per a desenvolupar la solució tècnica més 
coherent, detallar les fases de la seva execució i valorar el cost econòmic de la 
intervenció  
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8. Resum 
 
8.1  La xemeneia de Can Sales presenta unes patologies que amenacen la seva 
integritat física i afecten la seguretat al seu entorn. 
 
8.2 Tot i la seva actual estabilitat, la xemeneia és inestable front a vents forts, no 
compleix la normativa vigent (CTE) i les futures actuacions al seu voltant comprometen 
la Responsabilitat Civil de tots els agents participants. 
 
8.3  Per a assolir a la seva consolidació s’han de fer estudis complementaris i 
desenvolupar un Projecte que defineixi la solució més adient 
 
8.4  Segons actuacions recents en intervencions similars, el Pressupost d’Execució 
Material de la seva rehabilitació es valora en aproximadament 60.000 €. 
 
 
 
I per que consti a efectes administratius, signa el present Informe, a Barcelona el 31 de 
gener de 2016. 
 
 
 
 
 
Carlos Pereira, arquitecte 
COAC núm. 18526 
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9. Annexes 
 
9.1 Aixecament topogràfic 
9.2 Fotos (CD) 
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