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MD 3.8  [Evolució urbana del conjunt i el seu entorn. Imatges 1948-2019]. 
 

 
 
 

MD 3.9  [Característiques tipològiques i constructives]. 
 

Característiques del terreny i de la seva fonamentació:No s’han realitzat estudis específics per a conèixer la 
naturalesa del terreny ni les característiques de la fonamentació, tot i que es pressuposa una fonamentació de murs 
continus soterrats que recullen tant murs com pilastres, sobre estrat resistent. 
 

Façana al carrer Sant Francesc: La imatge actual de la façana principal és fruit de la intervenció projectada per en 
Bernat Pejoàn, obres executades en el període d’obres que va del 9 de maig de 1895 al 18 de juliol de 1898. Una de 
les característiques de l'arquitectura d'estil neoromànic és l'abundància d'arcs de mig punt sobre les obertures 
(portes i finestres) i també com a elements decoratius en la formació de sanefes sota coronaments de mur si també 
en l’ús de les voltes de canó en els interiors. 
 

La façana principal està formada per un cos central més elevat i dos laterals simètrics que es corresponen a 
l'estructura interna de l'edifici, la composició de les seves obertures s’articula sobre tres eixos. 
 

     

2019 
 

L’accés a l’edifici es produeix per un atri, la façana en aquest nivell té tres obertures amb reixes i coronades amb 
arcs de mig punt. En el cos central l’obertura principal i d’entrada té una amplada 5,07 metres i es remarca l’arc 
amb una doble filada de dovelles. Aquest cos central està emmarcat per dues pilastres de 89 cm d’ample que 
sobresurten uns 16 cm del pla de la façana i que arriben fins al remat de coberta, comptant en el nivell de la cornisa 
intermèdia situada per sobre del nivell del forjat de la planta primera, d’arcuacions cegues sobre mènsula, amb dos 
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capitells de proporció quadrada amb una creu del temple inserida, a
anomenada també creu patent allisada i arrodonida,
fornícula coronada amb un arc rodó, d’igual dimensions que les arcuacions amb 
coronament. En el cos central i sobre l’eix i a nivell de planta primera, hi ha un 
compositivament per una petita cornisa
es recolza visualment el rosassa. L’obertura presenta un 
principal de la planta baixa. 
 

    

Els cossos laterals presenten a la seva base una obertura amb reixa de 2,73
a la de la dreta, coronats per un arc rodo de mig punt amb una sola filada de dovelles, sobre el que es disposa, a 
nivell del forjat de la planta primera, una petita 
primera hi ha una obertura d’arc de mig punt reforçada compositivament per una petita 
l’empit inclinat, amb un vitrall geminat 
un petit rosetó al centre. Aquests cossos laterals 
a la seva part inferior i el dels extrems
 

Façana al carrer Campanes: 
Façana lateral d’una longitud de 39,57 m, 
filades mixtes, formada per la combinació d’elements ceràmics
rajoles planes i un coronament amb dues rajoles planes amb inclinació
cobrint tot el gruix del mur. 
 

S’observa a la zona de l’atri un arc paredat 
sales laterals al cor de la planta primera. A nivell de planta baixa s’observa una 
dona a la capella ubicada a tocar de l’antiga 
superior hi ha tres petites obertures que donen a les
intermèdia de la mateixa. Hi ha una part dels espais de l’antiga església que es 
l’escola Joviat, existint després, d’un espai de transició compositiva
donen a la part de la sagristia i al que havia estat una caixa d’escala.
 

2003                                                                                                                                                                                
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capitells de proporció quadrada amb una creu del temple inserida, amb braços acabats en corba convexa, 
anomenada també creu patent allisada i arrodonida, i a nivell del capcer inclinat de la cob

coronada amb un arc rodó, d’igual dimensions que les arcuacions amb mènsula
coronament. En el cos central i sobre l’eix i a nivell de planta primera, hi ha un híbrid de rosassa i vitrall, reforçada 

cornisa circular,  amb vitrall de tres llancetes coronades amb arc rodó sobre el que 
. L’obertura presenta un ampit inclinat que l’enllaça amb la cornisa sobre la porta 

os laterals presenten a la seva base una obertura amb reixa de 2,73 m a la de l’esquerra i
coronats per un arc rodo de mig punt amb una sola filada de dovelles, sobre el que es disposa, a 
e la planta primera, una petita cornisa. Sobre l’eix compositiu d’aquest cos i a nivell de planta 

primera hi ha una obertura d’arc de mig punt reforçada compositivament per una petita 
geminat de dues llancetes coronades amb arc rodó, de mig punt, practicables, amb 

un petit rosetó al centre. Aquests cossos laterals presenten el capcer esglaonat en sis parts, cinc amb cavitat circular 
el dels extrems com a coronament de les pilastres de 74 cm laterals. 

d’una longitud de 39,57 m, quasi cega, coronada per una cornisa esglaonada 
formada per la combinació d’elements ceràmics, alternant dues vegades teula volada sobre dues 

rajoles planes i un coronament amb dues rajoles planes amb inclinació cap el terrat, amb una 

’observa a la zona de l’atri un arc paredat i a la vertical d’aquest una finestra rectangular que dona a u
de la planta primera. A nivell de planta baixa s’observa una porta d’accés que 

ubicada a tocar de l’antiga sagristia i seguidament una finestra que dona a
superior hi ha tres petites obertures que donen a les tres de les peces de la galeria, totes elles

Hi ha una part dels espais de l’antiga església que es maculen amb l’edifici del que ara 
d’un espai de transició compositiva a la vertical del campanar
que havia estat una caixa d’escala. 

  
                                                                                                                                                      2019 
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mb braços acabats en corba convexa, 
i a nivell del capcer inclinat de la coberta amb una petita 

mènsula existents sota el 
de rosassa i vitrall, reforçada 

circular,  amb vitrall de tres llancetes coronades amb arc rodó sobre el que 
mpit inclinat que l’enllaça amb la cornisa sobre la porta 

 

m a la de l’esquerra i 2,76 m d’amplada 
coronats per un arc rodo de mig punt amb una sola filada de dovelles, sobre el que es disposa, a 

. Sobre l’eix compositiu d’aquest cos i a nivell de planta 
cornisa circular, amb 

de dues llancetes coronades amb arc rodó, de mig punt, practicables, amb 
presenten el capcer esglaonat en sis parts, cinc amb cavitat circular 

esglaonada del tipus de quatre 
dues vegades teula volada sobre dues 

cap el terrat, amb una amplada de 0,90 m, 

que dona a una de les 
que no és original, que 

una finestra que dona a aquesta. A la planta 
tres de les peces de la galeria, totes elles paredades a la part 

amb l’edifici del que ara és 
a la vertical del campanar, dues obertures que 
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Façana nau central a terrat del carrer Campanes i al terrat mitgera de l’edifici d’habitatges: 
Façana de 4,63 m d’alçada fins al ràfec esglaonat format per peces ceràmiques planes. Estructurada en sis parts pels 
contraforts dels arcs interiors, que tenen una amplada de 60 cm i amb coronament inclinat format amb rajoles 
planes de material ceràmic.  
 

A la façana del carrer Campanes, aquests contraforts, es situen a una distància de 5,76 respecte el pla de façana al 
carrer Sant Francesc, amb un intereix de 4,60 m en els tres següents i de 5,50 m en els altres dos fins a la vertical del 
campanar. A la façana a la mitgera de l’edifici d’habitatges els contraforts es situen a una distància de 5,79 respecte 
el pla de façana a carrer, a un intereix de 4,60 m en els tres següents i a una distància de 5,11 m en l’altre fins a la 
façana de l’estança de sotacoberta existent.  
 

En quatre dels paraments entre contraforts, a ambdues façanes, hi ha una rosassa de forma quadrifoli, cercant la 
forma d’una flor,de 2,38 m de diàmetre, amb una composició de cinc cercles maclats i en el que el central és 
practicable per afavorir la ventilació del espai interior. S’observa una estructura metàl·lica lleugera que s’utilitzava 
com a suport per a la regulació lumínica de la nau central. 
 

       

Façana nau central al terrat del carrer Campanes                                                                       Façana nau central al terrat de la mitgera 
 

Coberta 
 

Coberta nau central 
La nau central es coberta a dues aigües de teula ceràmica tipus àrab, col·locada pel sistema de llata per canal, amb 
llates recolzades sobre embigat de fusta que descansa sobre unes esveltes encavallades metàl·liques formades per 
un cordó superior i un inferior amb 2 LPN 60.60.6 mm, mentre que els muntants, el central per 2 passamans de 
120.10 mm i la resta per 2 passamans de 45.10 mm. Les diagonals, l’extrema per un passamà de 75.10 mm i la resta 
per un passamà de 50.10 mm. Els nusos son reblonats. La coberta del cos central recull l’aigua en una canal 
ceràmica i mitjançant baixants l’aboca als terrats laterals.  
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Coberta campanar 
La coberta del campanar te forma de piràmide de planta quadrangular, 
acabat de rajoles ceràmiques de maó pla. Aquesta visualment arranca 
esglaonada i és coronada per un 
representa amb un globus terraqüi rematat per una creu; 
temps a la iconografia occidental, l'orbe simbolitza el domini de Crist 
 

 

El campanar és de planta quadrada, executat amb maó 
pedra inferior, estructurat compositivament per quatre pilars quadrats situats a les cantonades, que configuren 
quatre obertures de proporció rectangular coronades, a partir de l’imposta, per arcs ceràmics de mig punt executats 
a sardinell. L’estructura de coberta del campanar es fo
base de l’estructura de fàbrica fins al vèrtex superior en el que conflueixen, entrebigat d
maó pla. 
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forma de piràmide de planta quadrangular, formant quatre vessants triangulars amb un 
e rajoles ceràmiques de maó pla. Aquesta visualment arranca sobre una treballada 

orbe amb una creu metàl·lica. L’orbe és un globus crucífer
terraqüi rematat per una creu; és un símbol cristià d'autoritat utilitzat a través dels 

la iconografia occidental, l'orbe simbolitza el domini de Crist (la creu) sobre el món (l'orbe).

  

El campanar és de planta quadrada, executat amb maó pla ceràmic des del coronament ceràmic inclinat del mur de 
compositivament per quatre pilars quadrats situats a les cantonades, que configuren 

quatre obertures de proporció rectangular coronades, a partir de l’imposta, per arcs ceràmics de mig punt executats 
L’estructura de coberta del campanar es formada per quatre tirants metàl·lics inclinats que van des de la 

base de l’estructura de fàbrica fins al vèrtex superior en el que conflueixen, entrebigat de rajoles ceràmiques de 
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formant quatre vessants triangulars amb un 
una treballada cornisa ceràmica 

crucífer, que en llatí, es 
és un símbol cristià d'autoritat utilitzat a través dels 

(la creu) sobre el món (l'orbe). 

 

ceràmic des del coronament ceràmic inclinat del mur de 
compositivament per quatre pilars quadrats situats a les cantonades, que configuren 

quatre obertures de proporció rectangular coronades, a partir de l’imposta, per arcs ceràmics de mig punt executats 
rmada per quatre tirants metàl·lics inclinats que van des de la 

e rajoles ceràmiques de 
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Coberta naus laterals 
A les naus laterals els terrats esdevenen coberta, essent transitables i lleugerament inclinats, originalment acabats 
amb rajola ceràmica, actualment amb una làmina impermeabilitzant auto protegida.   
 

    

Terrat a la façana del carrer Campanes                                                                                        Terrat a la mitgera de l’edifici d’habitatges i al pati interior d’illa 
 

     
 

L’aigua de la coberta de la nau central es recull mitjançant canal i mitjançant baixants de PVC es condueix, en el cas 
del terrat a la façana del carrer Campanes al mateix terrat que finalment evacua mitjançat gàrgoles a façana, i en el 
cas del terrat que dona a la mitgera de l’edifici d’habitatges els baixants es condueixen fins a una bunera situada en 
un dels extrems que ho connecta a un baixant de fibrociment. 
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A la planta sotacoberta, hi han altres parts de l’edifici amb cobertes a una vessant; a la façana al carrer Campanes , 
al voltant del campanar hi han quatre petites coberte
de teula ceràmica tipus àrab, col·locada pel sistema de llata per canal, amb llates recolzades sobre embigat de fusta
En un tram petit, entenem que resultat d’una intervenció de mínims per evitar l’entrada d’aigua, es va substituir les 
teules ceràmiques per una xapa d’acer lacada, just en un dels laterals de l’escala d’accés al campanar.
 

A la façana a la mitgera , hi ha un cos amb coberta a una 
part d’ella amb el sistema de llata per canal, amb llates recolzades sobre embigat de fu
renovada la teula es situa sobre un encadellat ceràmic que es recolza en perfils
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A la planta sotacoberta, hi han altres parts de l’edifici amb cobertes a una vessant; a la façana al carrer Campanes , 
voltant del campanar hi han quatre petites cobertes, una amb una vessant conduint l’aigua a una canal a façana, 

de teula ceràmica tipus àrab, col·locada pel sistema de llata per canal, amb llates recolzades sobre embigat de fusta
que resultat d’una intervenció de mínims per evitar l’entrada d’aigua, es va substituir les 

teules ceràmiques per una xapa d’acer lacada, just en un dels laterals de l’escala d’accés al campanar.

A la façana a la mitgera , hi ha un cos amb coberta a una vessant de teula ceràmica tipus àrab, col·locada pel 
sistema de llata per canal, amb llates recolzades sobre embigat de fusta i la part de la coberta 

renovada la teula es situa sobre un encadellat ceràmic que es recolza en perfils metàl·lics.  
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A la planta sotacoberta, hi han altres parts de l’edifici amb cobertes a una vessant; a la façana al carrer Campanes , 
s, una amb una vessant conduint l’aigua a una canal a façana, 

de teula ceràmica tipus àrab, col·locada pel sistema de llata per canal, amb llates recolzades sobre embigat de fusta. 
que resultat d’una intervenció de mínims per evitar l’entrada d’aigua, es va substituir les 

teules ceràmiques per una xapa d’acer lacada, just en un dels laterals de l’escala d’accés al campanar. 

de teula ceràmica tipus àrab, col·locada pel en una 
sta i la part de la coberta 
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Els espais 
 

L’atri: Actualment amb tres arcs rodons que compten amb reixes (en origen no n’hi havia), amb un quart arc, ara 
paredat, que l’obria al carrer Campanes. Amb accés per l’arc central, de 6 metres d’alçada lliure en el seu punt mig, 
s’accedeix a l’atri, espai estructurat visualment en tres parts, que es correspon a l’estructura espacial interior, 
emfatitzant-se l’espai central amb un doble arc. Des d’aquest atri, originalment s’accedia a l’església mitjançant tres 
portes, la principal, encara funcional, i dues de laterals (una és visible però resta paredada i l’altre s’intueix malgrat 
resta darrera el revestiment continuo d’aquest espai). A la façana de la mitgera dreta, des de l’atri,  s’observa la 
porta d’accés a l’edifici del convent (ara desaparegut).  
 

         

Vista de l’atri a l’actualitat amb la porta de l’antic convent al fons, l’arc central amb la seva reixa practicable a la dreta i dues de les portes d’accés visibles. 
 

La porta per accedir a l’interior està situada en una obertura de 2,40 m d’amplada per 3,91 m d’alçada que compta 
amb una porta de doble fulla amb portes individuals incorporades, situada a l’eix de la nau principal, estan 
emmarcada per dues pilastres que sobresurten lleugerament del mur amb plint rectangular de pedestal a la seva 
base i capitell en el seu coronament, sobre les que es recolza un arquitrau a forma de dintell, on s’identifiquen 
esculpits a la pedra, a l’esquerra un medalló amb DE9 al seu interior a la dreta un medalló amb EST al seu interior, 
en el dintell, en posició central, un medalló amb l’element identificatiu que defineix l’Ordre dels Mínims “CHARITAS” 
amb la data de 18 de juny de 1641 al seu voltant. Sobre aquest dintell es situa un frontó tallat per una petita capella 
on originàriament hi havia una imatge de Sant Francesc d’uns 50 cm d’altura. 
 

Espai interior: La nau central rectangular presenta una amplada de 9,11 m i una longitud màxima de 29, 60 m, és a 
tota alçada, sense creuer i amb naus laterals, que absorbeixen les irregularitats de la planta, amb trifori a la planta 
superior. La nau central esta configurada, amb el cor al tester, a la façana a carrer, la nau central estructurada per 
cinc arcs torals, transversals a la nau, que sustenten les voltes de canó actuant purament com a reforç de les voltes. 
L’arc situat a la vertical de la zona de l’altar té una alçada en el seu punt mig de 16,64 metres. L’església presenta el 
cor al tester que comunica amb el trifori aixecat damunt les capelles i absis rodó amb cambril. Les capelles laterals 
amb voltes d'aresta tenen una altura en el punt mig de 6,34 m. 

      

Planta 0                                                                                                                                  Planta 1 
 

 

Seccions transversals 
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A la planta baixa s’observa un desnivell de 0,57 m de la zona l’altar i les seves estances annexes respecte a la resta 
de l’espai. El desnivell existent estre la planta baixa i la planta primera és de 6,83 m.

Seccions longitudinals 
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desnivell de 0,57 m de la zona l’altar i les seves estances annexes respecte a la resta 
de l’espai. El desnivell existent estre la planta baixa i la planta primera és de 6,83 m. 
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desnivell de 0,57 m de la zona l’altar i les seves estances annexes respecte a la resta 
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A la planta primera, actualment s’hi accedeix per una escala de manteniment de 60 cm d’amplada que es 
desenvolupa de forma molt vertical. Aquesta escala s’ubica a l’indret a on en el seu moment hi va haver l’escala que 
es va habilitar, enderrocant un dels sostres d’una de les trífores, en el moment de transformar l’església en un 
equipament cultural, es va instal·lar una escala metàl·lica tubular que va projectar l’arquitecte Josep Mª Vives Jorba 
i que una vegada es va tancar l’auditori va ser desmuntada. Des d’aquesta escala s’accedeix per una banda al cor i 
per altre a la resta del trifori. El cor, que ocupa les dies primeres crugies, la de sobre l’atri i la primera interior, 
presenta en planta dos elements volats, a forma de quart de cercle,recolzats sobre unes mènsules esglaonades 
laterals. 
 
Paviments 
 

A la planta baixa 
A l’àmbit de l’atri i a l’interior, a nivell de planta baixa, tant a nau central com a les laterals, el paviment és de 
formigó imprès. A la zona del presbiteri, el paviment és de terratzo col·locat a 45 graus amb sanefa perimetral. A la 
sala lateral prèvia a la zona de bany i dutxes, el paviment és d’una capa de morter i a la zona dels serveis hi ha 
paviment de terratzo. A la l’avantsala de la sagristia hi ha un paviment flotant format per lamel·les de fusta 
encadellades i a la sagristia el paviment és de mosaic hidràulic.  
 

A la planta primera 
A la zona del cor s’observa un paviment de mosaic hidràulic i a les galeries i sales de la planta primera, 
majoritàriament s’observen rajoles ceràmiques, de fang cuit, excepte a la sala sobre la sagristia on el paviment és de 
mosaic hidràulic. 
 

A planta sotacoberta 
A la sala de sotacoberta per on es transita per accedir al terrat lateral de la mitgera, no hi ha paviment, l’extradós de 
la volta està a la vista. 
 
 

Revestiments 
 

Exteriors 
El conjunt de la façana majoritàriament està arrebossada amb morter. 
 

Interiors 
Els paraments bàsicament estan arrebossats i pintats amb tons grisosos, observant-se una trama decorativa en tot 
el conjunt simulant filades de peces rectangulars de mida variable. També a l’àmbit de la zona de l’abscís i seguint 
l’alçada de l’obertura central del cambril cambril i de les baranes de les obertures laterals, hi ha pintada una sanefa 
simulant les característiques geomètriques presents a les baranes i en els rosetons laterals de la nau central, 
aquesta sanefa té tons marronosos. En alguns elements ornamentals s’observen encara restes de policromies 
decoratives en tons daurats. 
 

En els pedestals existents a la zona de l’altar s’observen mosaics policromats configurant figures florals / vegetals 
entrellaçades amb un drac alat. 
 

Comentar també que s’observa que la superfície d’una part dels paraments de la planta baixa s’ha vist alterada pel 
pintat de color negre de paraments i elements ornamentals. 
 

Rajoles de coronament a l’exterior 
S’observen peces ceràmiques de maó pla en els coronaments.  
 
 

Elements ornamentals 
 

En els capitells s’observen elements vegetals amb pinyes a més de que en algun d’ells s’identifica, l’anagrama de 
María, l’element identificatiu que defineix la Companyia de MM de l’Ensenyança, i en altres el monograma JHS que 
l’Ignasi de Loiola va adoptar  com a segell superior de la Companyia de Jesús. Els elements vegetals geometritzats 
també s’observen en algun dels arcs de la nau central. 
 

Al voltant del cambril, de la capella petita elevada existent i originalment accessible, situada a la part central de 
l’altar i que presidida la imatge d'especial veneració, podem observar un petit retaule en el que es repeteixen 
formes i elements que es donen en el conjunt de l’església. Sobre un pedestal amb arcuacions cegues sobre 
mènsula i medallons,es recolzen les bases de quatre esveltes columnes, dues situades en paral·lel al parament i les 
altres dues dins de la cavitat en paral·lel al brancal, amb el fust amb decoracions helicoïdals, les dues primeres de sis 
voltes amb relleus i decoracions florals en daurat i les altres de tretze voltes, amb doble sanefa, una d’elles 
decorada en daurat i punts en relleu. Sobre els seus capitells recollits per una imposta es recolzen un doble arc de 
mig punt, amb arquivoltes decorades amb relleus d’inspiració vegetal i geomètrics. L’arc exterior és coronat per la 
combinació rítmica de 10 flors de lis amb petites esferes en relleu i en posició central una creu. Les decoracions 
helicoïdals ens porten a un moviment ascensional cap a la puresa, cap a Mare de Déu, simbolitzada perla flor de lis. 
 

Les obertures del trifori a l’espai de la nau central, tripartits, amb arc rodons 
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MD 3.9.1  [Estat de conservació general]. 
 

En el conjunt i en general s’observen les petjades del pas del temps, la manca de conservació i d’un manteniment 
programat que actués sobre les parts de l’edifici més exposades. Cal comentar que darrerament s’ha actuat, com a 
acció pal·liativa, en la impermeabilització de la terrasses de les cobertes de les naus laterals.  
 

Fonamentació 
Tot i que no és freqüent que es produeixin moviments imprevistos en uns fonaments ja assentats de temps, poden 
haver-hi causes sobrevingudes que modifiquin les condicions inicials. En el cas que ens ocupa es desconeix la 
profunditat del rebaix de terres que es va produir per l’execució de l’edifici d’habitatges que confronta amb la plaça 
d’Icaria i el carrer Campanes ni en l’edifici veí pel carrer de Sant Francesc, ni si hi ha presencia per filtracions o nivell 
freàtic que hagin pogut alterar les característiques del subsòl.  
 

Façanes 
La façana és de composició mixta, majoritàriament està formada per pedra i en diferents parts per peces 
ceràmiques, especialment a les parts de la façana que es van veure alterades per les reformes de Bernat Pejoàn, 
elements decoratius, en el perímetre de les noves obertures.  
 

El conjunt de la façana majoritàriament està arrebossada amb morter, i en ella es fa evident el deteriorament 
generalitzat d’aquest revestiment. S'observa, en bona part de l’envolvent de l'edifici, la desaparició parcial de 
l'arrebossat, que per un envelliment natural, per la pluja, gelades, canvis bruscos de temperatura, etc, han anat 
minvant les seves propietats físiques, apareixent fissures, augmentant la seva porositat, que conjuntament amb la 
humitat dissolen les sals del morter provocant la seva disgregació, bufats i el consegüent despreniment, i amb això 
que el mur hagi quedat sense protecció d'impermeabilització. Aquest fet es veu accentuat sobretot en els punts on 
l'aigua de pluja acaba incidint en el pla de la façana en la seva trajectòria descendent, especialment a la vertical de 
les gàrgoles de la façana del carrer Campanes, a la vertical dels coronaments de la façana del carrer Sant Francesc o 
dels contraforts a coberta, i per altre per l'efecte esquitxada en les façanes en impactar l'aigua a terra, en els punts 
de contacte dels plans de façana, sigui a carrer o als terrats, sumant-hi, en el cas del carrer les humitats existents 
per efecte de la capil·laritat. Aquest deteriorament generalitzat del revestiment comporta que els carreus de pedra 
hagin quedat desprotegits i per tant més exposats a l’acció erosiva de l’aigua i el vent. 
 

S’observen elements de vegetació en el coronament de la façana principal, al carrer de Sant Francesc. 
 

També s’observa els efectes del pas del temps a la pedra sorrenca dels diferents elements ornamentals petris 
existents, especialment a la façana principal del carrer de Sant Francesc, on l’aigua i les condicions internes del 
material, la seva porositat i els factors químics-ambientals, físics i biològics, han contribuït a la seva degradació,amb 
pèrdua de la seves característiques geomètriques originals, amb microfissuració i disgregació del material. 
 

En els paraments verticals s’observen fissures i esquerdes, tant verticals com inclinades, l’esquerda més important a 
la façana de Sant Francesc, inclinada i en dos trams i que interpretem ve donada pel lleuger desplom de la façana 
lateral i que es visualitza també, per l’interior, en els forjats de coberta. 
 

També per l’interior, en els paraments de la façana de la nau central que donen als terrats, sobre les galeries-trifori, 
s’observen esquerdes al voltant dels rosetons, per l’esforç tallant generat en el descens de càrregues. 
 

S’observa en els elements metàl·lics existents (reixes de tancament de l’atri de la planta baixa, baranes decoratives 
en les obertures i creu al campanar, proteccions obertures rosetons façanes laterals nau central i a la barana del 
terrat a l’espai del pati d’illa)algunes deformacions i la presència d’oxidació, l’aparició de rovell amb lleus 
exfoliacions. 
 

Per altre banda cal comentar que s’observa gran acumulació d’excrements i restes d’aus en diferents punts de 
l’edifici, especialment al sotacoberta i en el terra del campanar. 
 

Estructura 
 

Murs 
En els paraments verticals, alguns ells de càrrega,com hem comentat s’observen fissures i esquerdes. 
 

Forjats 
En els forjats que s’han pogut visualitzar s’ha observat l’oxidació de l’estructura, aparició de rovell i algunes lesions 
més avançades amb exfoliacions i disminució de la secció dels perfils. Cal tenir en compte que el metall oxidat pot 
augmentar deu vegades el seu volum afectant els elements del seu entorn. Si l’oxidació avança, hi ha una 
disminució de la secció dels perfils i la conseqüent pèrdua de capacitat portant. S’observen també fissures i 
esquerdes en l’entrebigat, bàsicament longitudinals, i despreniments puntuals d’alguna de les peces ceràmiques 
que el configuren. 
 

En els forjats amb bigues de fusta s’observa,degut a les condicions ambientals als que s’han sotmès, amb una 
elevada presència d’humitat, que ha propiciat que esdevingués porta oberta a la presència de fongs, a l’atac de tota 
mena de xilòfags, podriments i causa important de deformacions, variacions geomètriques i pèrdues de resistència. 
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En els forjats on hi son presents, s’observen fissures, i trencaments dels revoltons de l’entrebigat, formats per peces 
ceràmiques disposades en arc de doble fulla. 
 

En el forjat de coberta de la nau central, formada per encavallades metàl·liques, corretges, llates i cabirons de fusta 
i teula aràbiga, pel sistema anomenat de llata per canal i canal ceràmica en perímetre. S’observa deformacions 
puntuals en les bigues de carener i en parts de les vessants, teules desencaixades, fora de lloc, que facilita l’entrada 
de l’aigua a l’interior, caient sobre les voltes i afectant a les llates de fusta que es deformen i en un punt intuïm que 
ja ha trencat, punt proper al límit amb el pla de façana del carrer Sant Francesc on es percep, des de l’exterior, una 
obertura important que és punt d’entrada d’aigua i d’ocells. 
 

A les encavallades metàl·liques s’observa un lleuger grau d’oxidació. 
 

L’estructura de coberta del campanar es formada per quatre tirants metàl·lics inclinats que van des de la base de 
l’estructura de fàbrica fins al vèrtex superior en el que conflueixen, formant quatre vessants triangulars amb un 
entrebigat de rajoles ceràmiques de maó pla. 
 

Voltes (estructura en tant què aguanten el seu pes) 
En el conjunt de les voltes en el seu intradós s’observen fissures i esquerdes horitzontals fruit dels moviments 
diferencials entre parets i voltes. A les voltes de cel ras de les galeries de la planta primera cal sumar-hi taques i 
eflorescències i els esfondraments parcials o totals conseqüència de les humitats de filtració provinent de coberta 
dels terrats laterals que han precipitat la disgregació del morter de calç. 
 

Les voltes estan formades per dues fulles de rajoles ceràmiques, de 30 mm de gruix cada una, amb una geometria en 
volta de mocador que suporta el seu pes propi i que tenen un comportament. Respecte a la caiguda de part d’aquestes 
voltes, de manera general, es produeixen per un increment de les tensions de tracció (pràcticament nul·les 
habitualment) derivades de petits moviments dels suports o per degradació del material que conforma la volta.  
 
 

Revestiments 
 

Interiors 
S’observa, per l’envelliment natural i especialment per les humitats que son provinents de les cobertes, la presència 
de taques d’humitats, eflorescències i el despreniment de la capa de pintura en els paraments. Amb la humitat el 
morter s’ha envellit i ha perdut les seves propietats físiques augmentant la seva porositat i amb la humitat s’ha 
disgregat i la capa de pintura perd la seva adherència. S’observen despreniments de les capes de pintura en 
fusteries per envelliment de la pintura. 
 

Rajoles de coronament 
S’observen peces ceràmiques envellides, trencades i també la inexistència d’elles en bona part dels coronaments,on 
l’aigua i les condicions internes del material, la seva porositat i els factors químics-ambientals, físics i biològics, han 
contribuït a la seva degradació.  
 
 

Paviments 
 

A la planta baixa 
A l’àmbit de l’atri i a l’interior, a nivell de planta baixa, tant a nau central com a les laterals, el paviment és de 
formigó imprès i s’observa algunes deformacions, fissures, humitats per capil·laritat i un cert desgast superficial. A la 
nau central, amb l’afegit de capes de pintura afegides pel pintat d’altres elements en aquesta superfície sense 
l’adient protecció. 
 

A la zona del presbiteri, el paviment és de terratzo col·locat a 45 graus amb sanefa perimetral, amb algunes peces 
fissurades, tot i que actualment només es visualitza parcialment per l’existència d’una moqueta superposada. Els 
graons de pedra també presenten signes de desgast i algun trencament puntual. 
 

A la sala lateral prèvia a la zona de bany i dutxes, el paviment és d’una capa de morter amb alteracions superficials i 
fissures. A la zona dels serveis hi ha paviment de terratzo, també amb signes de desgast i deteriorament, amb 
algunes fissures. 
 

A la l’avantsala de la sagristia hi ha un paviment flotant format per lamel·les de fusta encadellades que presenta 
puntuals deformacions i peces trencades i altres alterades per l’elevat grau d’humitat, bona part d’ella, procedent 
per capil·laritat. A la sagristia el paviment és de mosaic hidràulic i s’hi observa evidents signes de degradació i 
algunes peces trencades.  
 

A la planta primera 
A la zona del cor s’observa un paviment de mosaic hidràulic, que presenta un lleuger estat de degradació, alguna 
fissura, quedant per veure la part sota el calefactor a gasoil existent, on possiblement el mosaic pot estar tacat amb 
les restes de combustible. 
 

A les galeries i sales de la planta primera, majoritàriament s’observen rajoles ceràmiques, de fang cuit, amb certes 
deformacions, irregularitats i trencaments. A la sala sobre la sagristia el paviment és de mosaic hidràulic, observant-
se certa degradació i gran quantitat de restes i excrements d’aus. 
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Coberta 
 

Coberta nau central 
Com ja s’ha comentat en el forjat de coberta de la nau central, s’observa deformacions puntuals en les bigues de 
carener i en parts de les vessants, teules desencaixades, fora de lloc, que facilita l’entrada de l’aigua a l’interior, 
caient sobre les voltes i afectant a les llates de fusta que es deformen i en un punt intuïm que ja ha trencat, punt 
proper al límit amb el pla de façana del carrer Sant Francesc on es percep, des de l’exterior, una obertura important 
que és punt d’entrada d’aigua i d’ocells. 
 

A les encavallades metàl·liques s’observa un lleuger grau d’oxidació. 
 

Coberta terrats laterals 
En els terrats de les naus laterals s’observa actualment una làmina impermeabilitzant auto protegida en molt bon 
estat.  L’aigua de la coberta de la nau central es recull mitjançant canal i mitjançant baixants de PVC es condueix, en 
el cas del terrat a la façana del carrer Campanes al mateix terrat que finalment evacua mitjançat unes gàrgoles 
d’acer inoxidable amb ample volada a façana, i en el cas del terrat que dona a la mitgera de l’edifici d’habitatges els 
baixants es condueixen fins a una bunera situada en un dels extrems que ho connecta a un baixant de fibrociment.  
 

La coberta del campanar és a quatre aigües, amb acabat amb peces ceràmiques planes subjectades a una estructura 
metàl·lica i s’observen petites fissures seguin el pendent del vessant. 
 

Coberta del campanar 
L’estructura de coberta del campanar es formada per quatre tirants metàl·lics inclinats que van des de la base de 
l’estructura de fàbrica fins al vèrtex superior en el que conflueixen, formant quatre vessants triangulars amb un 
entrebigat de rajoles ceràmiques de maó pla. 
 

Traceria  
S’observen els elements de traceria en les obertures o en les decoracions al voltant d’elles, presenten desgast i 
trencaments en diferents punts, per la seva porositat i l’acció combinada de factors químics-ambientals. 
 
 

Tancaments exteriors 
 

A les obertures de façana s’observen signes evidents de degradació en les fusteries, tant de fusta com de ferro,que 
encara són existents i també la ruptura o inexistència en alguns dels envidraments. En els rosetons laterals de la nau 
central, el cercle central compta amb una fusteria metàl·lica practicable, que facilita la ventilació de la nau, que 
presenta evidents símptomes d’oxidació. 
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MD 3.9.2 [Estructura a l’àmbit d’intervenció]. 
 

[Característiques dels elements]. 
 

L'estructura portant està formada majoritàriament per un sistema de parets de càrrega de mamposteria, de gruixos 
variables segons l’indret que va de 64 a 79 cm de gruix i pilastres  que en planta baixa son aïllades i que en planta 
superior es fusionen amb els murs que delimiten els diferents espais del trifori. 
 

Les voltes existents en el sostre de la planta primera, ubicades a la vertical dels terrats laterals, no son estructurals i 
estan formades per peces rectangulars de maó ceràmic de 14 x 28 cm, de gruix de 2/3 cm, disposades de pla en 2 o 
3 fulles de gruix, en funció de la volta, col·locades amb morter de calç, amb una capa intermèdia de 2 cm de gruix i 1 
cm de guix a l’intradós, configurant un fals sostre majoritàriament  amb doble curvatura, restant un espai no 
ventilat entre aquestes i els forjats de coberta. Algunes d’elles, en el seu intradós, presenten taques d’humitat, 
eflorescències i fissures, observant-se despreniments puntuals d’alguna de les peces i en d’altres esfondraments 
parcials i en dues d’elles, total, aquestes darreres lesions a causa de les humitats provinents per la deficient 
estanquitat que s’havia donat a les cobertes existents a les seves verticals, que han provocat l’alteració del morter 
de calç, provocant la seva disgregació. L’alçada màxima de la volta respecte el forjat inferior, en el seu punt mig, es 
variable en funció de la volta, de 3,90 m a la volta 2 als 4,44 m a la volta 6. 
 

 
Sostre planta primera. Voltes. Estat actual 

 
 

 
Volta 1    Volta 2                                Volta 6 
 

 
Volta 7                                                                                                                                                                                                    Volta 8 
 

 
Volta 8                                                                                             Volta 11 
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En les que ha estat possible s’ha observa
vertical del perfil del forjat. 
 

 

 Volta 6 
 

Els forjats de les cobertes laterals, son lleu
IP220, d’ala estreta,disposades en paral·lel a la nau central i 
60/65 cm,  amb una solera d’entrebigat format per 
paviment de rajola ceràmica sobre el s’ha 
 

 

En els forjats que s’han pogut visualitzar s’
més avançades amb exfoliacions i disminució de la secció dels perfils. Cal tenir en compte que el metall oxidat pot 
augmentar deu vegades el seu volum afectant els elements del seu entorn.
disminució de la secció dels perfils i la conseqüent
contacte del ferro amb el guix, el ferro s’oxida al reaccionar amb els sulfats de guix.
esquerdes en l’entrebigat, bàsicament 
que el configuren. 
 

 

A les estances al costat de l’abscís, a la part posterior, s’observen sostres 
de pi d’esquadria aproximada de 18 x 18 cm amb 
aproximat de 75 cm. 
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observat el seu extradós. En la primera d’elles s’observa el polsim d’òxid a la 

les cobertes laterals, son lleugerament inclinats i estan formats per biguetes metàl·liques 
,disposades en paral·lel a la nau central i recolzades sobre els murs interiors

entrebigat format per una doble fulla de peces ceràmiques, sobre el que hi ha un 
paviment de rajola ceràmica sobre el s’ha adherit darrerament una lamina impermeabilitzant auto protegida

Sostre planta primera. Forjat. Estat actual 

En els forjats que s’han pogut visualitzar s’ha observat l’oxidació de l’estructura, aparició de rovell
exfoliacions i disminució de la secció dels perfils. Cal tenir en compte que el metall oxidat pot 

augmentar deu vegades el seu volum afectant els elements del seu entorn. Si l’oxidació avança, hi ha una 
disminució de la secció dels perfils i la conseqüent pèrdua de capacitat portant. S’ha d’intentar evitar de totes
contacte del ferro amb el guix, el ferro s’oxida al reaccionar amb els sulfats de guix. S’observen també 
esquerdes en l’entrebigat, bàsicament longitudinals, i despreniments puntuals d’alguna de les peces ceràmiques 

, a la part posterior, s’observen sostres formats per biguetes arrodonides de fusta
squadria aproximada de 18 x 18 cm amb i revoltons ceràmics en arc, de doble fulla, amb un entre eix 
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xidació de l’estructura, aparició de rovell i algunes lesions 
exfoliacions i disminució de la secció dels perfils. Cal tenir en compte que el metall oxidat pot 

Si l’oxidació avança, hi ha una 
d’intentar evitar de totes el 
S’observen també fissures i 
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MD 3.9.3  [Estudi de l’estat i comportament dels elements estructurals a l’àmbit d’intervenció].  
 

S’ha realitzat un estudi per verificar l’estat i característiques i comportament de l’estructura horitzontal, mitjançant 
l’empresa Bernuz-Fernandez, Arquitectes SLP, de referència JM55854, signat pel Sr. Manel Fernàndez Pérez, 
arquitecte calculista d’estructures, en data 08 de maig de 2020, que s’adjunta com annex a aquesta memòria. 
 

La finalitat primera d’aquest informe ha estat tenir el coneixement sobre l’estat en que es troben els diversos 
elements que conformen l’estructura de part de l’edifici, i així poder prendre mesures a l’hora de redactar el 
projecte de consolidació que s’ha de realitzar posteriorment. 
 

A l’hora de avaluar l’estat de conservació s’han pres com a paràmetres de referència les patologies que es poden 
apreciar, així com la valoració dels diferents elements que composen l’estructura. D’aquest elements s’ha dut a 
terme un estudi on es determina quin ha de ser la sobrecàrrega d’ús, de manera que es compleixin els coeficients 
de seguretat i limitacions de deformacions que estableix la Normativa vigent. 
 

Per aquesta raó s’han realitzat inspeccions visuals, de l’àmbit de l’edifici objecte d’aquest projecte, per tal de 
verificar el seu estat de conservació i detectar la possible existència de patologies, s’han realitzat les observacions i 
presa de dades, que ens han permès conèixer, les seves característiques i la realitat del conjunt de la construcció en 
l’àmbit. Amb aquestes dades s’han realitzat els càlculs en base una mostra significativa dels elements que 
configuren l’estructura, quina és la sobrecàrrega d’ús que podria suportar cada forjat o part de forjat amb els 
condicionants de seguretat de la Normativa actual. Aquesta mostra representativa consisteix en les biguetes 
metàl·liques, d’acer, que composen els diferents forjats dels terrats laterals, els murs de càrrega i les 
característiques de les voltes decoratives de les naus laterals a nivell de planta primera, a les galeries del trifori. 
 

Referent a les patologies: 
Moltes de les patologies comentades amb anterioritat han estat resultat de la falta de manteniment, agreujades, en 
molts casos, per la mancança de cap fet corrector que hagués pogut minimitzar les conseqüències. 
 
 

MD 3.10  [Compliment del Codi Tècnic de l’Edificació]. 
 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’habitatge disposi de les prestacions adequades per 
garantitzar els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE) i desenvolupades 
principalment pell Codi Tècnic de l’Edificació. 
 

En el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents que li siguin d’aplicació, i que estan 
relacionades a l’apartat de Normativa Aplicable d’aquesta memòria.  
 
 

MD 3.11  [Accessibilitat a l’Edificació]. 
 

El que s’estableix a “Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de las persones amb discapacitat per 

l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions” RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). 

Desenvolupat de  la LIONDAU, “Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal”. 
 

El que s’estableix en el CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA, CTE DB 
Document Bàsic SUA. 
 

El que s’estableix en el Codi d’accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del codi d’accessibilitat. 
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MD 4  [Descripció del projecte] 
 

MD 4.1  [Conceptes / criteris generals d’intervenció].  
 

• Netedat conceptual i constructiva. Respecte per la veritat constructiva de l'existent, on la intervenció no 
interfereixi ni en la lectura, ni en la comprensió de l'edifici i especialment dels seus espais interiors, interpretant 
aquests com a contenidors, de vocació neutre, on les aplicacions o necessitats tecnològiques i instal·lacions 
pròpies de les activitats que en el seu interior es desenvolupin quedin vistes amb contundent evidència, tal com 
la mateixa naturalesa de l'edifici sol·licita i condiciona. 
 

• Les solucions adoptades han de permetre mitjançant la utilització de tècniques constructives adequades, una 
acurada execució, que permeti el desmuntatge i muntatge de l'estructura en el procés d'obra, la substitució i 
reforç dels elements, segons s'escaigui, amb el mínim de mitjans auxiliars, intentant provocar la mínima 
distorsió en el conjunt de l'edifici. 
 

• Reaprofitar els elements metàl·lics que estiguin en condicions i que siguin necessaris per a l’obra. 
 
 

MD 4.2 [Descripció general de les obres, justificació de la solució adoptada, incloent mitjans auxiliars].  
 

Les solucions adoptades han de permetre mitjançant la utilització de tècniques constructives adequades una ràpida 
execució, uns costos de construcció òptims per a una bona gestió dels recursos energètics de la construcció, un 
manteniment futur mínim i un correcte ús per part dels seus usuaris. 
 

S'ha plantejat que la intervenció prevista es realitzi en dues fases.  
 

 
 

En groc s’indiquen els àmbits d’intervenció. 
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Criteris de consolidació / reconstrucció de les voltes 
Es planteja la reconstrucció de les parts caigudes amb peces ceràmiques similars a les existents, emmotllant i 
apuntalant per la part inferior per a poder fer una reconstrucció segura. 
 

Un cop reconstruïdes les voltes, es proposa l’execució d’una tercera volta, en aquest cas amb un material a base de 
morter de cal armat, per donar una capacitat d’admetre traccions locals, amb una malla de fibres de vidre. Aquesta 
tercera capa que seguirà la geometria original de les voltes que s’han demostrat estables durant més de cent anys.  
 

La consolidació arribarà a les zones de suport mitjançant la utilització de connectadors a les parets portants amb 
elements de fibra de vidre en configuració de barra i amb “fioccos” que faran més monolític el conjunt, actuant de trava 
horitzontal. 
 

La intervenció es basa en la NO utilització d’elements metàl·lics, donat que l’element quedarà al final de la intervenció 
novament per sota de la coberta. 
 

Per l’execució d’aquestes feines de consolidació caldrà realitzar l’apuntalament complert de la volta fins al terra de la nau 
per no transmetre al sostre intermedi accions per les que no està previst. 

 

 
 

25. Volta existent doble fulla de maó massís 28x14x3 / 26. Morter de cal tipus PLANITOP HDM RESTAURO / 27. Malla a base de fibra de vidre 
MAPEGRIP G220 / 28. Impermeabilització mitjançant morter tipus MAPELASTIC SMART  i malla tipus MAPENET 150. / 29. Trepants amb “Fiocos” de 
fibra de vidre i resines epoxi per lligar el mur amb la volta 1 diàmetre de 10 cada 50 cm a portell. / 30. Banda de reforç amb teixit a base de fibra de 
vidre MAPEGRID G220 d’ample 30 cm. / 31. Reblert amb morter a base de calç, amb una altura de 100 cm. 

 
Criteris de reconstrucció / renovació dels sostre de les cobertes de les naus laterals 
Les cobertes planes de les naus laterals, com s’ha comentat, estan formades per sostres unidireccionals de biguetes 
metàl·liques IP220 d’ala estreta amb l’element d’entrebigat resolt amb un taulell ceràmic pla de dues fulles de rajoles. 
 

Aquesta tipologia constructiva habitual de la època i molt comuna per resoldre cobertes no transitables, s’ha corroborat 
que té un envelliment deficient i que en moltes ocasions comporta un risc de col·lapse puntual alt. Aquesta és la situació 
en la que es troben els sostres existents, s’ha pogut verificar que en algunes parts ja ha estat reparat, conservant la 
tipologia, i també s’ha pogut verificar que existeixen entrebigats amb un trencament central. Aquest trencament bé 
associat a la feblesa del sistema constructiu enfront de la flexió produïda per l’ús, en aquest cas només de manteniment, 
l’aigua, la neu i el vent. 
 

Per altra banda s’han verificat els perfils metàl·lics existent (veure justificació adjunta)  
 

Una de les patologies detectades de forma generalitzada a tots els sostres metàl·lics, ha estat el seu grau d’oxidació. S’ha 
verificat que la permeabilitat de la impermeabilització de la coberta ha estat alta i per tant a provocat una acció continua 
de humitats i possibles fuites d’aigua. 
 

Les llums entre suports d’aquests sostres es variable entre els 6.40m la màxima llum a 4,60m els tres trams centrals. 
S’han verificat les tres crugies diferents obtenint un resultat admissible en tant a nivell tensional (ELU) com a nivell de 
deformacions (ELS) per les llums de 4,60m i 5,50 m. La crugia de 6.30m supera la limitacions de deformacions per 
elements de coberta (ELS). 
 

Donada la realitat constructiva d’aquests sostres, les actuacions de reforç i rehabilitació han estat seguint dues línies 
d’actuació que es descriuen a continuació: 
 

• Garantir la estabilitat de les capes constructives situades per sobre de les bigues metàl·liques: 
Per garantir que l’entrebigat mantingui la seva estabilitat, s’ha proposat un reforç sistemàtic amb una capa de 
compressió de formigó, executada per sobre del pla ceràmic existent o substituint-lo de manera sistemàtica, i 
al 100% en aquells trams que presentin trencament en algunes de les seves fulles. 
 

Aquesta capa de formigó armada amb un mallat, es realitzarà després de l’execució dels connectadors 
metàl·lics executats sobre l’ala superior dels perfils existents. 
 

La nova capa de compressió de formigó té dues funcions, consolidar el taulell horitzontal i garantir un bon 
treball a flexió, millorar el comportament del tram de bigues de 6,30m de llum, fent que aquests trams 
compleixin amb els requeriments normatius de ELU i ELS. 
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21. Bigueta d’acer existent a recuperar o substituir segons el seu estat de degradació / 22. Pern de connexió tipus Nelson cada 20 cm, de diàmetre 12 
mm i 81 mm d’alçada, clavat a la bigueta / 23. Solera d’encadellat ceràmic de 4gruix 4 cm. / 24. Capa de compressió de gruix 5 cm, armada amb un 
rodó d’acer corrugat de diàmetre 6 mm cada 15 cm. 
 

• Garantir la durabilitat de les bigues: 
Donat l’estat de conservació dels perfils metàl·lics, que presenten una oxidació elevada, el planteig de 
reforç/substitució de la solera ceràmica així com el reforç de les voltes que conformen el fals sostre de les naus 
laterals, el projecte contempla les següents actuacions a realitzar en els perfils: 
 

i. Revisió dels caps de totes les bigues un cop aixecat el taulell ceràmic. 
ii. Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins assolir una grau de preparació de la superfície tipus 

A Sa1. 
iii. Col·locació dels connectadors tipus “Nelson” o equivalents. 
iv. Aplicació de pintures de protecció per un ambient tipus C2 (categoria de corrosió baixa)  

 
 

MD 4.3 [Descripció general. Justificació arquitectònica de la solució adoptada].  
 

Criteris de projecte 
L'objectiu ha de ser la racionalització del procés constructiu per tal de provocar la mínima distorsió en el conjunt de 
l'equipament, obtenint una solució que respon als conceptes, als criteris generals que ens hem proposat per 
aquesta intervenció, reivindicant la percepció de l'estructura en els espais, dels ritmes i sistemes, des de la claredat 
constructiva tot donant resposta a les necessitats funcionals i als requeriments normatius. Plantegem la nostra 
intervenció en l'estructura existent cercant la resposta en els mateixos elements construïts, una vegada analitzada 
les parts visibles de la mateixa, es proposa el sanejament dels elements que mantinguin les característiques per 
continuar desenvolupant la seva funció i substituir la resta. El mateix per les voltes que esdevenen de sostremort i 
que suporten el seu propi pes, refent-se les que han patit esfondrament parcial o tal i reforçant les que mantenen la 
seva geometria i estabilitat. També es planteja intervencions puntuals en parts de les façanes per millorar les 
condicions d’estanqueïtat, en uns casos refent el coronament de murs, que a la vegada permet recuperar la 
formalització arquitectònica original, i per altre refent parts del revestiment que actualment presenten un 
accentuat estat de degradació i per altre refent els elements de la barana existent a l’obertura del pati d’illa. 
 

Amb aquest sistema esperem obtenir una millora de les condicions d’aquestes parts de l’edifici on s’intervé en 
l'àmbit de comportament estructural i d’estanqueïtat. 
 

Els acabats que es proposen pels espais interiors i exteriors on s’intervé pretenen ser neutres i recullen el llenguatge 
del conjunt. 
 
 

MD 4.3.1 [Relació de superfícies útils estat actual].  
 

 
Planta  Àmbit   Superfície  
       

Baixa  Atri    98,00 m2
 

  Nau central    183,81 m2
 

  Altar    86,63 m2
 

  Nau lateral 1    71,78 m2
 

  Nau lateral 2    87,13 m2
 

  Sala 1    25,60 m2
 

  Sala 2    24,10 m2
 

  Sala 3    32,11 m2
 

  Serveis i dutxes    20,19 m2
 

    

Totals planta baixa     629,35 m2
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Planta  Àmbit   Superfície  
       

Primera  Sala 1    21,97 m2
 

  Sala 2    14,97 m2
 

  Cor    84,36 m2
 

  Sala 3    20,26 m2
 

  Galeria 1    76,26 m2
 

  Sala accés coberta    21,52 m2
 

  Galeria 2    88,35 m2
 

  Annex galeria 2    11,56 m2
 

  Caixa d’escala antiga   25,29 m2
 

    

Totals planta primera     364,54 m2
 

 
 

Planta  Àmbit   Superfície  
       

Terrats  Terrat 1    123,00 m2
 

  Terrat 2    123,00 m2
 

  Sala escala accés a coberta   11,50 m2
 

  Peça sotacoberta   35,61 m2
 

  Zona de pas    06,10 m2
 

  Sala 1    16,25 m2
 

    

Totals planta terrats     315,46 m2 
 
 

MD 4.3.2  [Relació de superfícies a l’àmbit d’intervenció].  
 

Àmbit     Superfície total d’intervenció 

       

Terrat 1 (façana carrer Campanes)    123,00 m2
 

Terrat 2 (façana a mitgera)    123,00 m2
 

Coronament 1 (façana carrer Campanes)    28,50 m2
 

Coronament 2 (façana carrer Sant Francesc esquerra)    12,10 m2
 

Coronament 3 (façana carrer Sant Francesc dreta)    11,80 m2
 

Coronament 4 (façana a mitgera)    02,25 m2
 

    

Totals      300,65 m2 
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MD 5 [Pressupost].  
 

MD 5.1 [Pressupost per capítols d’obra i fase].  
 

Fase Referència Capítol d’obra Import % respecte fase % respecte el total 

      

Fase 1 01.01 Implantació, previs i enderrocs 17.767,97 € 17,22 %   

 01.02 Estructura 56.968,17 € 55,22 %   

 01.03 Cobertes 15.714,61 € 15,23 %   

 01.04 Ram de paleta i altres treballs 10.602,30 € 10,27 %   

 01.05 Seguretat i salut 1.050,00 € 1,01 %   

 01.06 Control de Qualitat 1.050,00 € 1,01 %   

TOTAL FASE 1  103.153,05 €  49,04 %  
       

Fase 2 01.01 Implantació, previs i enderrocs 17.053,63 € 15,91 %   

 01.02 Estructura 64.224,60 € 59,93 %   

 01.03 Cobertes 15.489,72 € 14,45 %   

 01.04 Ram de paleta i altres treballs 8.192,87 € 7,64 %   

 01.05 Seguretat i salut 1.100,00 € 1,02 %   

 01.06 Control de Qualitat 1.100,00 € 1,02 %   

TOTAL FASE 2  107.160,82 €  50,96 %  
       

TOTAL PRESSUPOST FASES 1 i 2 210.313,87 €  100,00 % 
 
 

MD 5.1.1  [Resum de pressupost].  
 

Fase 1      
      

Pressupost d’execució material 103.153,05 € 

13 % despeses generals   13.409,90 € 

  6 % benefici industrial  6.189,18 € 

Total  122.752,13 € 

21 % IVA  25.777,95 € 

Pressupost de contracte  148.530,08 € 

   

Pressupost per al coneixement de l’administració 148.530,08 € 
 

el pressupost de la Fase 1 ascendeix en euros a la quantitat de CENT QUARANTA-VUIT CINC-CENTS TRENTA EUROS 
AMB VUIT CÈNTIMS. 
 

Fase 2      
      

Pressupost d’execució material 107.160,82 € 

13 % despeses generals   13.930,91 € 

   6 % benefici industrial  6.429,65 € 

Total  127.521,38 € 

21 % IVA  26.779,49 € 

Pressupost de contracte  154.300,87 € 

   

Pressupost per al coneixement de l’administració 154.300,87 € 
 

el pressupost de la Fase 2 ascendeix en euros a la quantitat de CENT CINQUANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS EUROS 
AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS. 
 
 

L’import total del pressupost de contracte pel conjunt de les dues fases és de 302.830,95 € (tres-cents dos mil vuit-
cents trenta euros amb noranta-cinc cèntims). 
 
 

Navarcles - Manresa, maig del 2020 

                                        
 

    Joan Escalé Estrada                                              Lluís Piqué Sancho 
      arquitecte col·legiat nº 24849/5                         arquitecte col·legiat nº 25871/7 
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MD 6. [Requisits a complimentar per les característiques del projecte]. 
 

La intervenció que es detalla en el present projecte proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat que 
garantiran las exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així como també donen 
resposta a la resta de la normativa d’aplicació. A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en 
el conjunto de l’edifici, que depenen de les seves característiques i la seva ubicació, i que s’agrupen de la següent 
manera: 

- Seguretat: Estructural 
  En cas d’incendi 
  D’utilització 
- Funcionalitat:  Utilització, accessibilitat 

 

Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per a un ús satisfactori de l’edifici. 
 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici en els que s’intervé i es concreten els seus 
requisits específics i prestacions de les solucions. El compliment del CTE se ha fixat en base als Documents Basics 
corresponents, que incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Per definir les bases 
de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han seguit les indicacions per l’anàlisi estructural, els 
coeficients parcials i l’aptitud pel servei que defineix el Codi Tècnic de l’edificació tant el DB-SE específic de seguretat 
estructural com el DB-SE-C de fonamentacions. També s’ha tingut en compte les exigències de la EHE-08 instrucció del 
formigó, ja que actua en convivència amb el CTE. 
 

A continuació s’exposen els paràmetres bàsics de les normatives esmentades que s’ha considerat en el càlcul de l’edifici 
objecte de la memòria.   
 
 

MD 6.1 [DB-SE. Seguretat estructural].  
 

La proposta que s’ha projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències 
bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. Les previsions 
tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen a l’apartat corresponent de 
la memòria constructiva. La comprovació estructural d’un edifici requereix determinar les situacions de dimensionat 
que resultin determinants per el càlcul, establir les accions a tenir en compte i els models adequats, realitzar l’anàlisi 
estructural i verificar que no es sobrepassen els estats límits.  A les verificacions es tenen en compte els efectes del pas 
del temps que poden incidir a la capacitat portant o a l’aptitud pel servei, en correspondència amb el període de servei. 
Les situacions de dimensionat engloben totes les condicions i circumstàncies previsibles durant l’execució i la utilització 
de l’obra, determinant les combinacions d’accions necessàries per cada condició.  
 

Les situacions de dimensionat es classifiquen en persistents (condicions normals d’ús), transitòries (condicions aplicades 
durant un temps limitat) i extraordinàries (condicions excepcionals com les accions accidentals).  
 

Pel que fa referència a la fonamentació, es tenen en compte els efectes que, depenent del temps, poden afectar a la 
capacitat portant o l’aptitud de servei de la mateixa, comprovant el seu comportament enfront d’accions físiques o 
químiques que poden conduir al deteriorament o de càrregues variables repetides que poden conduir a mecanismes de 
fatiga en els terrenys. Les verificacions que es realitzen dels estats límits de fonaments relacionats amb el temps que es 
realitzen són amb l’objectiu que hi hagi una concordança amb el període de servei de la construcció. 
 

Com hem exposat anteriorment la Instrucció EHE-08, anterior a la aplicació del CTE, segueix en vigor fins a la seva revisió, 
i això provoca la seva forçosa convivència en el que refereix al càlcul del formigó. En casos de incongruència s’agafen els 
valors més desfavorables per el càlcul.  Pel que fa a les consideracions que s’exposen a continuació, els estats límits, les 
accions i els mètodes de càlcul, les diferències no són considerables i hem pres com a model el que estipula el CTE.  
 

Els Estats Límits (ELU, ELS) 

S’anomenen estats límits aquelles situacions segons les quals, de ser superades, es considera que l’edifici no compleix els 
requisits estructurals per els quals ha estat concebut.  
 

Els estats límits últims (ELU) són els que, de ser superats, constitueixen un risc per les persones, ja que poden produir un 
col·lapse total o parcial de l’edifici.  
 

Com estats límits últims han de considerar-se els deguts a :  
 

• Pèrdua de l’equilibri de l’edifici o d’una part estructuralment independent. 

• Error per deformació excessiva, transformació de l’estructura o part d’ella en un mecanisme, trencament dels elements 
estructurals o de les unions, o inestabilitat d’elements estructurals incloent els originats per efectes depenent del temps, com 
la corrosió o la fatiga.  

 

A més a més específicament dels fonaments es consideren estats límits últims els deguts a: 
 

• Pèrdua de la capacitat portant del terreny de recolzament de la fonamentació per enfonsament, lliscament o bolc. 

• Pèrdua de l’estabilitat global del terreny a l’entorn pròxim a la fonamentació. 

• Pèrdua de la capacitat resistent de la fonamentació per error estructural. 

• Errors originats per efectes que depenen del temps, com la durabilitat del material o la fatiga del terreny sotmès a càrregues 
variables repetides.  
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Els estats límits de servei (ELS)són els que, de ser superats, afecten el confort i el benestar dels usuaris o terceres 
persones, el correcte funcionament de l’edifici o la imatge de la construcció. Aquests estats poden ser reversibles o 
irreversibles, en funció a les conseqüències que suposen l’excés dels límits especificats com admissibles, un cop 
desaparegudes les accions que els han produït.  
 

Com a estats límits de servei poden considerar-se els deguts a : 
 

• Les deformacions que afectin a la imatge de l’obra, al confort dels usuaris o al funcionament d’equips i instal·lacions.  

• Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o afectin a la funcionalitat de l’obra.  

• Els danys o el desgast que poden afectar desfavorablement a la imatge, la durabilitat o la funcionalitat.  
 

A part d’aquestes consideracions a nivell de fonaments també s’ha tingut en compte els estats límits de servei deguts a: 
 

• Els moviments excessius de la fonamentació que poden induir esforços o deformacions anormals a la resta de l’edificació, 
que encara que no arribin a trencar-la, afecten a la imatge de l’obra, el confort o el funcionament.  

• Les vibracions que es poden transmetre a la resta de l’estructura. 
 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han seguit les 
prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats. 
 
 

MD 6.1.1 [SE 1 Resistència i estabilitat].  
 

Relació dels tipus d’accions a considerar: 
• Accions permanents 

• Accions variables 

• Accions accidentals 
 

Les accions que s’han tingut en compte en el projecte s’especifiquen en la memòria de càlcul. 
 

Accions permanents (G) 
Són aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici amb posició constant: la magnitud pot ser constant com el pes 
propi de l’estructura, o no, com les accions reològiques però amb una variació menyspreable. En el projecte es tindran 
en compte les càrregues permanents que li siguin d’aplicació i que s’han quantificat numèricament en el càlcul 
realitzat: 

• Pesos propis: es tindran en compte els pesos propis dels elements estructurals, els tancaments i envans, la fusteria, 
els paviments, els cels rasos, els reblerts, els equips fixes, etc. 
 

• Pretesat (P): aquesta acció s’avaluarà segons les prescripcions de l’EHE 
 

• Accions del terreny: es tindran en compte les accions que actuen sobre el terreny i que per proximitat afecten a la 
fonamentació, les càrregues i empentes generades pel pes propi del terreny i les accions de l’aigua existent en el 
terreny. 

 

Accions variables (Q) 
Són aquelles que poden actuar o no sobre un edifici, com les degudes per l’ús o les accions climàtiques. En el càlcul de 
l’estructura del projecte es tindran en compte les sobrecàrregues que en funció de l’ús l’afecten segons la taula 
següent i a més també es reflectiran les que corresponguin. I finalment com a càrregues variables també 
s’establiran les sobrecàrregues de vent, les accions tèrmiques i la sobrecàrrega de neu. Les sobrecàrregues d’ús 
específiques pel  projecte adoptades són les establertes pel CTE indicades a la taula 3.1.: 
 

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Carga uniforme Carga concentrada 

    kN/m2 kN 

F Cobertes Manteniment 1 --- 
 

Sobrecàrregues d’usos no contemplats en la taula 3.1 del DB SE-AE 
Per a altres usos específics no contemplats en la taula, caldrà consignar el valor de la sobrecàrrega mitja i/o la 
distribució per a zones de la sobrecàrrega d’ús adoptada en projecte segons el programa de necessitats i usos 
acordat amb el promotor. Aquest valor haurà de figurar en una placa que es col·locarà a l’obra. 
 

Accions accidentals (A) 
Són aquelles la probabilitat de que succeeixi és petita però de gran importància, com el sisme, l’incendi, l’impacte o 
l’explosió. Les accions imposades com els assentaments o retraccions, es consideren accions permanents o variables, en 
funció de la seva variabilitat. 
Les accions es defineixen en el càlcul pel seu valor característic Fk.  Per les accions permanents s’adopta normalment un 
valor mig a no ser que la variació del mateix pugui ocasionar una resposta estructural significativa. Les accions variables, 
es determinen per un valor amb probabilitat de no ser superat durant un període de referència específic. En el cas de les 
accions climàtiques els valors estan basats en la probabilitat corresponent a l’estudi d’un període de retorn de 50 anys. 
Les accions accidentals es representen amb un valor nominal que s’assimila al de càlcul.  
 

La Instrucció EHE-08, contempla també a la classificació, les accions permanents de valor no constant (G*), que són 
aquelles que actuen constantment però el valor de les quals no és constant. Dins d’aquest grup s’inclouen les accions 
amb valor que varia al llarg del temps amb tendència a arribar a un valor límit, com les accions reològiques. Les accions 
referents al Pretensat (P) s’inclouen dins d’aquest grup. 
 

Entenem que el CTE ha inclòs aquest grup dins del conjunt de les accions permanents, aplicant el valor límit superior com 
a opció més desfavorable, i és així com s’ha considerat en el càlcul.  
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Mètodes per l’anàlisi estructural. 

L’anàlisi estructural es basa en models adequats de l’edifici que proporcionen una previsió suficientment precisa del seu 
comportament, que permeten tenir en compte totes les variables significatives i que reflecteixen adequadament els 
estats límits a considerar. 
 

Es poden establir diversos models estructurals, complementaris, que defineixen diferents parts de l’edifici, o alternatius, 
que poden representar millor diferents comportaments o efectes. S’utilitzen models específics per zones singulars de 
l’estructura on no siguin aplicables les hipòtesis clàssiques.  
 

Les condicions de geometria i suports es modelitzen en concordança amb l’edifici projectat, buscant la màxima similitud 
entre ells.  
 

En l’execució del model de càlcul es tenen en compte els efectes de les accions dinàmiques sobre els elements 
significatius contemplant la seva rigidesa, massa, resistència, etc. El model té en compte també la interacció de la 
fonamentació amb l’estructura en el cas de ser significativa.  
 

Per a la modelització de l’estructura dels edificis de formigó s’han seguit les indicacions i els models definits en el capítol 
V d’anàlisi estructural de la EHE-08.  
 

Coeficients parcials i combinacions d’hipòtesis estats límits últims 
Per a la determinació de l’efecte de les accions, així com la resposta estructural, s’utilitzen els valors de càlcul de les 
variables, obtinguts a partir dels seus valors característics, multiplicant o dividint per els corresponents coeficients 
parcials per les accions i la resistència, respectivament.  
 

Per garantir que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part del mateix, per totes les situacions de 
dimensionat, es compleix la següent condició: 

Ed,dst  ≤ Ed, stb 

On Ed,dst:valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores 
 Ed, stb:valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores 
 

Per garantir que hi ha suficient resistència de l’estructura portant o d’un element estructural, secció o unió entre 
elements, totes les situacions de dimensionat compleixen : 

Ed  ≤  Rd 

On Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
 Rd  : valor de càlcul de la resistència corresponent.  
 

La formulació general per el càlcul de les combinacions d’hipòtesis es determina a partir de l’expressió:  
 


≥1j

γ G, j  x Gk, j  +γ p x P +γ Q,1 x  Qk,1 +
>1i

γ Q, i xψ0, i  x Qk, i 

És a dir, es considera simultàniament l’actuació de les accions permanents, G, inclòs el pretesat en cas d’existir, P, les 
accions variables, Q, havent-se d’aplicar de manera successiva en els diferents anàlisis. 
 

La combinació d’accions en el cas d’intervenir l’efecte d’una acció extraordinària respon a la formulació següent:  


≥1j

γ G, j  x Gk, j  +γ p x P +  Ad+γ Q,1 x ψ1, 1 x Qk,1 +
>1i

γ Q, i xψ2, i  x Qk, i 

És a dir, es considera l’acció simultània de totes les accions permanents, G, una acció accidental , Ad, i les accions 
variables (Q), una en valor freqüent i les altres casi permanents, alternant l’ordre d’aquestes últimes en les diferents 
hipòtesis de càlcul.  
 

En una situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat (γ G,γ p,γ Q )s’apliquen amb valor 0 si el seu efecte és 

favorable, i valor 1 si el seu efecte és desfavorable.  
 

En el cas que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions variables s’apliquen amb un valor casi 
permanent, segons l’expressió:  


≤1j

Gk, j  +P +  Ad+
≤1i

ψ 2, i x Qk, i 

En els casos en que la relació entre les accions i el seu efecte no es pugui aproximar de forma lineal, per la determinació 
dels valors de càlcul de l’efecte de les accions es realitza un anàlisi no lineal, considerant que: 

• Si els efectes globals de les accions creixen més ràpidament que elles, els coeficients parcials s’apliquen com l’indicat en la 
formulació anterior.  

• Si els efectes globals de les accions creixen més lentament que elles, els coeficients parcials s’apliquen als efectes de les 
accions, determinant a partir del valor representatiu de les mateixes.  

 

El valor de combinació d’una acció variable representa la seva intensitat en el cas de que, en un determinat període, 
actuï simultàniament amb un altre acció variable, estadísticament independent. En el DB-SE que s’utilitza per la 
formulació de càlcul aquest valor es defineix com a Ψo. 
 

El coeficient Ψ1, correspon al valor freqüent d’una acció variable que es determina de manera que sigui superat 
durant un 1% del temps de referència.  
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Finalment el valor casi permanent d’una acció variable es determina de manera que sigui superat durant el 50% del 
temps de referència i se li aplica el coeficient Ψ2 
 

Taula 4.1 (Segons CTE-SE) Coeficients parcials de seguretat (γ ) per les accions. 

Verificació Tipus d’acció Situació persistent o transitòria  

  desfavorable  favorable 

Resistència Permanent   

 Pes propi, pes terreny 1,35 0,80 

 Empenta terreny 1,35 0,70 

 Pressió aigua 1,20 0,90 

Estabilitat  desestabilitzadora estabilitzadora 

 Permanent   

 Pes propi, pes terreny 1,10 0,90 

 Empenta terreny 1,35 0,80 

 Pressió aigua 1,05 0,95 

 variable 1,50 0 
 

Taula 4.2 (Segons CTE-SE) Coeficients de simultaneïtat (ψ). 
  Ψo Ψ1 Ψ2 

Sobrecàrrega superficial d’ús    

Zones residencials (categoria A) 0,70 0,50 0,30 

Zones administratives (categoria B) 0,70 0,70 0,60 

Zones destinades al públic (Categoria C) 0,70 0,70 0,60 

Zones comercials (Categoria D) 0,70 0,70 0,60 

Zones de trànsit i aparcament vehicles lleugers (Categoria F) 0,70 0,70 0,60 

Cobertes transitables (Categoria G) (*) 

Cobertes només manteniment (Categoria H) 0 0 0 

Neu    

Altituds > 1000 m 0,70 0,50 0,20 

Altituds < 1000 m 0,50 0,20 0 

Vent 0,60 0,50 0 

Temperatura 0,60 0,50 0 

Accions variables del terreny 0,70 0,70 0,70 
       

(*) A les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents al ús des del que s’accedeix. 
 

Referent a les accions geotècniques sobre els fonaments que es transmeten a través del terreny per el dimensionat es 
tenen en compte les accions que actuen directament al terreny per proximitat, les càrregues i empentes degudes al pes 
propi del terreny i les accions de l’aigua del nivell freàtic.  La verificació de l’estabilitat i la resistència de la fonamentació 
és el mateix que per la resta de l’edifici on Rd és el valor de càlcul de la resistència del terreny.  
 

Pel que fa al càlcul de les accions de l’edifici sobre la fonamentació es realitzarà el mateix procediment que amb la resta, 
assignant el valor 1 per els coeficients parcials, per les accions permanents i variables desfavorables i 0 per les accions 
variables favorables. Els coeficients que corresponen a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen en el CTE-
SE-C amb la taula que s’adjunta a continuació.  
 

Taula 2.1 (Segons CTE-SE-C) Coeficients de seguretat parcials 
 

Situació del dimensionat Tipus Materials Accions 

Persistent o transitòria 

 γR γM γE γF 
Enfonsament 3,00 (1) 1,00 1,00 1,00 

Lliscament 1,50 (2) 1,00 1,00 1,00 

Bloc (2) Accions estabilitzadores 1,00 1,00 0,90 (3) 1,00 

 Accions desestabilitzadores 1,00 1,00 1,80 1,00 

Pilots Arrencament 3,50 1,00 1,00 1,00 

 Ruptura horitzontal 3,50 1,00 1,00 1,00 

Pantalles Estabilitat fons d’excavació 1,00 2,50 (6) 1,00 1,00 

 Sifonament 1,00 2,00 1,00 1,00 

 Rotació o translació Equilibri límit 1,00 1,00 0,60 (7) 1,00 

  Model de Winkler 1,00 1,00 0,60 (7) 1,00 

  Elements finits 1,00 1,50 1,00 1,00 

Extraordinària 

 γR γM γE γF 
Enfonsament 2,00 (8) 1,00 1,00 1,00 

Lliscament 1,10 (2) 1,00 1,00 1,00 

Bloc (2) Accions estabilitzadores 1,00 1,00 0,90 1,00 

 Accions desestabilitzadores 1,00 1,00 1,20 1,00 

Estabilitat global 1,00 1,20 1,00 1,00 

Capacitat estructural - (4) - (4) 1,00 1,00 

Pilots Arrencament 3,50 1,00 1,00 1,00 

 Ruptura horitzontal 3,50 1,00 1,00 1,00 

Pantalles Rotació o 
translació 

Equilibri límit 1,00 1,00 0,80 1,00 

  Model de Winkler 1,00 1,00 0,80 1,00 

  Elements finits 1,00 1,20 1,00 1,00 

(1) En pilots es refereix a mètodes basats en assaig de camp o fórmules analítiques (llarg termini), per mètodes basats en fórmules analítiques (curt termini), mètodes basats 
en proves de càrrega fins a ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca, amb controls electrònics de la inca i contrast amb proves de càrrega, es podrà prendre 
2.0 

(2) D’aplicació en fonamentacions directes i murs. 

(3) En fonamentacions directes, excepte justificació del contrari, no es considerarà l’empenta passiva. 

(4) Els corresponents dels Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o a la instrucció EHE. 

(5) Aplicable a elements de formigó estructural el nivell d’execució del qual és intens o norma, segons la instrucció EHE. En els casos en els que el nivell de control d’execució 
sigui reduït, el coeficient γEha de prendre’s, per situacions persistents o transitòries, igual a 1.8.  

(6) El coeficient γM serà igual a 2.0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments en les proximitats de la pantalla. 

(7) Afecta la empenta passiva.  

(8) En pilots, es refereix al mètode basat en assaigs de camp o fórmules analítiques; per a mètodes basats en proves de càrrega fins a ruptura i mètodes basats en proves 
dinàmiques de inca amb control electrònic de la inca i contrast amb prova de càrrega, es podrà prendre 1.5.  
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Pel que fa a la Instrucció EHE-08les combinacions d’hipòtesis són les mateixes. Pel que fa a la formulació, definides per el 
CTE, únicament afegint el factor de les accions permanents de valor variable (Q*). Són variables els coeficients de 

majoració de les accions (γ ),que s’adjunten a la taula següent:  
 

Taula 12.1.a. (Segons EHE-08)Coeficients parcials de seguretat per les accions aplicables per la avaluació dels Estat Límits Últims (ELU) 
 

Tipus d’acció Situació persistent o transitòria Situació accidental 

 Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Permanent γG=1.00 γG=1.35 γG=1.00 γG=1.00 

Pretesat γP=1.00 γP=1.00 γP=1.00 γP=1.00 

Permanent de valor no constant γG
*
=1.00 γG

*
=1.50 γG

*
=1.00 γG

*
=1.00 

Variable γG=0.00 γG=1.50 γG=0.00 γG=1.00 

Accidental   γA=1.00 γA=1.00 

 

Coeficients parcials de seguretat per a determinar la resistència 
 

Acer 
En el cas de l’acer, s’adoptaran els següents valors:  
 

γ M0 = 1.05 coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material 

γ M1 = 1.05 coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat  

γ M2 = 1.25 coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció, i a la resistència dels medis d’unió 

γ M3 = 1.1  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats en Estat Límit de Servei 

γ M3 =1.25 coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats en Estat Límit d’últim 

γ M3 = 1.4  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats i forats esquinçats o amb sobre dimensió 
 

Aptitud de servei i combinacions d’hipòtesis estats límits de servei (ELS) 
Per complir un comportament adequat, en relació a les deformacions, les vibracions o el desgast, s’aplica la 
corresponent de les següents combinacions d’accions.  En termes generals per el càlcul de les deformacions, la 
normativa permet no aplicar coeficients de majoració (γ)a les càrregues permanents i aplicar coeficients de 

simultaneïtat a les variables. En els casos d’efectes degut a les accions de curt termini que poden resultar irreversibles, 
la combinació d’accions es realitza seguint la següent expressió: 


≥1j

Gk, j  +P + Qk,1 +
>1i

ψ0, i x Qk, i 

És a dir, es considera en el càlcul totes les càrregues permanents, una acció variable, en la seva totalitat, i la resta de 
càrregues variables amb el factor de simultaneïtat corresponent, modificant la variable no afectada per els coeficients 
parcials en cada hipòtesi.  
 

En els casos d’efectes deguts a accions de curta durada que poden resultar reversibles, la formulació per realitzar la 
combinació d’accions ha estat la següent: 


≥1j

Gk, j  +P + ψ1, 1 xQk,1 +
>1i

ψ2, i x Qk, i 

Finalment, per els casos d’efectes deguts a càrregues de llarga duració, s’ha calculat amb la següent expressió, que tracta 
totes les accions variables amb un mateix coeficient de quasi permanència. 


≥1j

Gk, j  +P +
>1i

ψ2, i x Qk, i 

Per el càlcul d’estats límits de servei amb la Instrucció EHE-08, la formulació és la mateixa exposada anteriorment 
procedent del CTE, i els coeficients de majoració corresponents, tots a 1 menys els aplicats al pretesat i posttesat que es 
defineixen al la taula 12.2 de l’Article 12. 
 

Deformacions. 
A nivell de fletxes relatives admissibles dels elements estructurals, es compleix la següent taula, les limitacions de la qual 
s’indiquen en el (CTE-SE 4.3.3.1). 
 

Integritat dels elements constructius 

Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts 1/500 

Sostres amb envans ordinaris i paviments amb junts 1/400 

Resta de casos 1/300 

Confort dels usuaris  1/350 

Imatge de l’obra  1/300 
 

Les limitacions esmentades s’han de complir entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com a llum el doble de la 
distància entre ells. En general es realitza aquesta comprovació pels dos sentits ortogonals de la planta. En els casos en 
els quals els elements suportats, tipus d’envans i paviments, tinguin més opcions de ser malmesos per les deformacions 
de l’estructura es prendran mesures constructives específiques.  
 

Desplaçaments horitzontals. 
A nivell de desplaçaments horitzontals es compleix segons la normativa CTE-SE la taula següent:. 
 

Integritat dels elements constructius 
Desplom total 1/500 

Desplom local 1/250 

Imatge de l’obra  < 1/250 
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MD 6.2  [DB-SE-AE. Accions a l’edificació].  
 

En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici que es presenta, s’ha tingut en compte 
la Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del Codi Tècnic de la Edificació, la instrucció EHE-08, el CTE-SE-C de 
fonaments, així com la Normativa NCSR-02, "Norma de Construcción Sismorresistente". 
 

Pesos propis de materials de construcció 
A continuació s’exposa una taula amb les densitats dels materials utilitzats habitualment en la construcció, ja sigui 
conformant elements estructurals o com a elements d’acabat que suposen una càrrega sobre l’estructura. La taula s’ha 
extret de l’annex C del llibre CTE-SE-AE d’Accions a la Edificació del Codi Tècnic.  
 

Taula C.1Pes específic aparent de materials de construcció (Segons CTE-SE-AE) 
 

Materials Pes (kN/m3)  Pes (kN/m3) 

Materials de maçoneria  Metalls  

Sorrenca 21,00  a 27,00 Acer 77,00 a 78,50 

Basalt 27,00  a 31,00 Alumini 27,00 

Marbres 28,00 Coure 87,00 a 89,00 

Diorites, gneis 30,00 Estany 74,00 

Granit 27,00 a 30,00 Ferro colat 71,00 a 72,50 

Terracota compacte 21,00 a 27,00 Ferro sostre 76,00 

Fustes  Plom 112,00 a 114,00 

Tipus de C14 a C40 3,50 a 5,00 Zenc 71,00 a 72,00 

Laminada encolada 3,70 a 4,40 Altres  

Taulell contraxapat 5,00 Asfalt 24,00 

Taulell de fibres 8,00 a 10,00 Pissarra 29,00 

Taulell lleuger 4,00 Vidre 25,00 
 

Accions permanents 
Pesos propis sostres 
A continuació s’exposen els pesos propis dels elements estructurals considerats en el projecte que ens ocupa, que 
actuen com a concàrregues en el càlcul de l’estructura. Els valors s’expressen per kN/m

2
, i s’extreuen de ponderar la 

proporció ponderada per metre quadrat dels diferents elements que composen els sostres de projecte.  
 

Tipus de sostre Cantell Nervis Alleugeridor Pes ponderat 

Unidireccional   Tauler ceràmic 1,50 kN/m2 
 

Càrregues permanents 
Com a càrregues permanents entenem aquelles càrregues que actuaran de forma continuada durant la vida útil de 
l’edifici. En el càlcul, depenent de la seva naturalesa, es poden aplicar com a càrregues superficials, lineals o 
puntuals.Com a càrregues superficials entenem els paviments, les impermeabilitzacions, pendents i tractaments de les 
cobertes i els cels rasos. Les càrregues puntuals es poden trobar en alguns casos com una pèrgola, maquinària molt 
específica o elements similars no estructurals recolzats sobre l’edifici o en algun punt del mateix.  
 

Tipus de càrrega Definició Pes ponderat 

Superficial Paviments (terrat) 1,00  kN/m2 
 

Càrregues d’envans 
No s’ha considerat per tractar-se d’espais sense particions d’aquest tipus. 
 

Pretesat 
En aquest projecte no s’ha aplicat el pretesat en cap dels seus elements.  
 

Accions variables 
Sobrecàrregues d’ús 
Les sobrecàrregues d’ús engloben el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici en funció de l’ús al qual es destini. Per 
regla general, les sobrecàrregues degudes a l’ús s’assimilen a una càrrega superficial distribuïda uniformement. D’acord 
amb l’ús majoritari al que es destini cada zona, el valor característic s’extreu de la taula 3.1 del CTE-SE-AE. 
Sobrecàrregues molt concretes, com maquinaries, materials de biblioteques, magatzems o indústries, no estan 
englobats per la norma i es defineixen amb l’estudi concret de l’edifici. A continuació s’exposen els valors de 
sobrecàrrega d’ús que s’apliquen en aquest projecte: 

Taula 3.1 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús (Segons CTE-SE-AE) 
 

Categoria d’ús Subcategoria Definició Càrrega uniforme Càrrega puntual 

F- cobertes ---- Manteniment 1,00 kN/m2 ---- 
 

Sobrecàrregues de neu 
La distribució i la intensitat de càrrega de la neu depèn del clima del lloc, el tipus de precipitació, la geometria de la 
coberta o edifici, els efectes del vent i els intercanvis tèrmics dels paraments exteriors. La normativa defineix la 
formulació necessària per calcular l’acumulació de neu i aplicar-la com una sobrecàrrega de l’edifici al CTE-SE-AE. La 
inclinació de la coberta i la forma poden afavorir o no, l’acumulació de la neu. La norma permet, en edificis de sostres 
amb coberta plana, situats en altituds inferiors a 1000 m, considerar una sobrecàrrega de neu uniformement distribuïda 
de 1,0 kN/m

2
, que és el valor de càlcul que s’ha pres en aquest projecte. 

 

Localitat Zona hivernal Altitud topogràfica Càrrega característica neu Factor de forma 

Manresa Zona 2 219,87 m < 1000 m 0,60 kN/m2 1 
 

Accions del vent 
No s’ha considerat donat que el projecte només contempla l’actuació en els elements horitzontals, millorant la seva 
capacitat de càrrega i en cap cas actua sobre els elements que suporten l’acció de vent. 
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Accions tèrmiques 
S’executaran junts de dilatació a les capes de compressió cada 30m de formigonat continu.  
 

Accidentals 
 

Accions de sísmiques 
Les actuacions que la present memòria no afecten als elements que significativament han de suportar aquest tipus 
d’acció. Les actuacions que es plantegen de reforç, enfront de la present acció el que fan és millorar la trava dels 
diferents plans horitzontals i per tant millorar la resposta del model original respecte a aquesta acció. En la 
determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Normativa vigent:NCSR-02: “Norma de construcción 
sismorresistente. (Parte general y edificación). Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre”. 
 

Per a la determinació de la pertinència del càlcul sísmic per a la construcció que ens ocupa, la Norma estableix cinc 
criteris perceptius de índole general que corresponen a: 

• Classificació de les construccions. (Apartat 1.2.2.) 

• Criteris d’aplicació de la Norma. (Apartat 1.2.3.) 

• Compliment de la Norma. (Apartat 1.3.) 

• Mapa de perillositat sísmica. Acceleració sísmica bàsica. (Apartat 2.1.) 

• Acceleració sísmica de càlcul. (Apartat 2.2.) 
 

Classificació de la construcció (article 1.2.2) 
Importància 

Moderada Normal Especial 

són les que presenten una baixa probabilitat 
que el seu col·lapse per causa d’un 
terratrèmol pugui causar víctimes, 
interrompre un servei primari o produir danys 
econòmics rellevants a tercers. 

són aquelles, la destrucció de les quals per 
causa d’un terratrèmol pot ocasionar 
víctimes, interrompre un servei pe la 
col·lectivitat o produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap cas es tracti 
d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

són aquelles la destrucció de les quals per 
causa d’un terratrèmol pugui interrompre un 
servei imprescindible o donar lloc a efectes 
catastròfics. 

El coeficient  de contribució (K) té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols i la perillositat sísmica de cada punt. A nivell de tot 
Catalunya K = 1.0. Fora d’aquest àmbit mirar l’annex 1 de la Norma 
En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració bàsica iguals o superiors a 0.04g. 

 

Acceleració sísmica (art. 2.2)  Ac = S · ρ · ab 
 

On “ab“ és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1. 

ρ“ és un coeficient adimensional de risc 
Importància normal = 1,00 

Importància especial = 1,30 

C= és el coeficient del terreny (art. 24) 

I Roca compacta, sòl cimentat o granulat molt dens 1,00 

II Roca molt fracturada, sòls granulats densos o cohesió i dur 1,30 

III Sòl granulat mig compactat, o cohesió i consistència ferma o molt ferma 1,60 

IV Sòl granulat solt, o amb cohesió tova 2,00 

“S” és el coeficient d’amplificació del 
terreny 

ρ ·ab≤ 0,1g 
25,1

C
S =
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0,4g ≤ ρ · ab S = 1,00  

 

El criteri d’aplicació de la norma (art. 1.2.3) és: 

Construccions d’importància moderada NO cal aplicar la norma 

ab<0.04 g NO cal aplicar la norma 

0.04 g ≤ab<0.08 g Cal aplicar la norma 

 Excepcions: No cal aplicar la norma en edificis de normal importància sempre que: 
- disposin d’estructura de pòrtics arriostrats, amb característiques de resistència i rigidesa similars 
en les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció 
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables. 
No obstant, la Norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes si l’acceleració sísmica de 
càlcul ac≥ 0.08 

ab≥0.08 g NO cal aplicar la norma 

En el nostre cas tenim:  

Localitat Manresa 

Importància Normal 

ab 0,04 

ρ 1,00 

C 1,00 

S 0,80 
 

Per tant l’acceleració de càlcul serà: 
 

ac = S · ρ · ab 0,032 g 
 

Com que ab<0.08 g i la construcció del nostre cas és d’importància normal, la norma NCSE-02 no és aplicable. 
 

Acció d’incendi i impacte 
L’acció causada per l’incendi  es considerada acció accidental segons la normativa. 
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Acció d’impacte 
L’acció causada per  l’impacte són considerades accions accidentals segons la normativa. En el cas del projecte que ens 
ocupa, no s’ha tingut en consideració cap d’aquests dos efectes al tractar-se d’un tipus d’edificació sense cap 
condicionant especial a aquest respecte.  
 

Altres accions 
Accions reològiques 
Als elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s’ha considerat l’efecte de la 
retracció. Aquest efecte s’ha materialitzat aplicant sobre l’estructura un estat de deformacions de valor igual a la 
que provoca el coeficient de retracció que es defineix a l’apartat anterior. Les capes de compressió duran un junt de 
dilatació cada 30m de formigonat continu. Aquest junt es pot executar posteriorment amb un tall de 10mm 
executat amb disc. 
 
 

MD 6.3  [DB-SI. Resistència al foc].  
 

Criteris CTE-SI-6 
No s’ha considerat protecció directa al foc dels elements metàl·lics de coberta al trobar-se protegits per dues capes de 
ceràmica que garanteixen una R30 d’aquests elements. 
 
 

MD 6.4 [Seguretat d’utilització i accessibilitat]. 
 

L'objectiu del requisit bàsic"Seguretat d'ús i accessibilitat" consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els 
usuaris pateixin danys immediats durant l'ús previst dels edificis, com a conseqüència de les característiques del seu 
projecte, construcció, ús i manteniment. Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, construiran, 
mantindran i utilitzaran de manera que es compleixin les exigències bàsiques que s'estableixen. El Document bàsic 
DB-SUA Seguretat d'ús i accessibilitat especifica paràmetres objectius i procediments que amb el seu compliment 
assegura la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit 
bàsic de seguretat d'utilització. Amb aquest projecte no s’altera l’actual nivell de compliment als requeriments 
normatius als que fa referència aquest apartat, exceptuant el SUA1 ja que s’intervé en paviments, tot i que en 
àmbits d’ús restringit. 
 
 

MD 6.4.1 [Exigència bàsica SUA 1: Seguretat contra al risc de caigudes]. 
 

Es limitarà el risc que els usuaris pateixin caigudes, per a això els sòls seran adequats per afavorir que les persones 
no rellisquin, ensopeguin o es dificulti la mobilitat. Es complirà el DB SUA1. 
 

Relliscositat dels sòls 
Els paviments hauran de ser antilliscants, amb diferent grau, segons l’ús i les zones d’aquest. Es defineix el grau de 
lliscament en base la norma d’assaig UNEENV12633:2003. Amb la finalitat de limitar el risc de relliscada, els terres 
dels edificis tindran una classe adequada, en funció de la seva localització. L'esmentada classe es mantindrà durant 
la vida útil del paviment. 

 

Taula 1.2 Classe exigible als terres en funció de la seva localització 

Localització i característiques del terra 

Zones interiors seques 
-superfícies amb pendent menor que el 6% 1 
-superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales 2 
 

Zones interiors humides, como les entrades als edificis des de l’espai exterior (1), 
Terrasses cobertes, vestuaris, dutxes, banys, lavabos, cuines, etc. 
-superfícies amb pendent menor que el 6%  2 
-superfícies amb pendent igual o major que el 6% i escales 3 
Zones interiors on, a més d’aigua, hi pugui haver agents (grasses, lubricants, etc.) 3 
 

Zones exteriors. Piscines (2) 3 
 

(1) Excepte quan es tracti d’accessos directes a zones d’us restringit. 
(2) En zones previstes per a usuaris descalços i en el fons de las mateixes, en las zones en las quals la profunditat no excedeixi d'1,50 m. 
 

Discontinuïtats en el paviment 
1.Excepte en zones d'ús restringit i amb la finalitat de limitar el risc de caigudes com a conseqüència d’ensopegades 
o d'entrebancs, el sòl ha de complir les condicions següents: 
 

a. No tindrà juntes amb un ressalt de més de 4mm. Els que sobresurtin del nivell de paviment, puntuals i de petita dimensió 
(per exemple, els tancadors de portes) no han de sobresortir del paviment més de 12mm i el sortint que excedeixi de 6mm 
en les seves cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha de formar un angle amb el paviment que 
excedeixi de 45 º. 

b. Els desnivells que no excedeixin de 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%. 
c. En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir una esfera de 15 

mm de diàmetre. 
 

2.En zones de circulació no es podrà disposar un esglaó aïllat, ni dos consecutius, excepte en els casos següents: 
a. en zones d'ús restringit. 
b. en els accessos i en les sortides dels edificis. 

La distància entre el pla d'una porta d'accés a un edifici i l'esglaó més pròxim a ella serà més gran que 1200 mm i 
que l'amplada de la fulla de la porta. 
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MC . [Memòria Constructiva]. 
 

 

MC 1. [Treballs previs]. 
 

Es realitzarà la senyalització de l’accés a l’àmbit d’intervenció, segons les indicacions, directrius i normes que siguin 
d’aplicació així com les recollides en l'estudi de seguretat i salut. A part del tancament de seguretat permanent, es 
col·locaran plàstics que impedeixin el pas de pols o brutícia des de l'interior de l’obra a les zones properes. Es 
col·locarà la corresponent placa on s’identifiquin els responsables tècnics de les obres, seguidament es realitzarà la 
protecció dels elements existents a l’entorn de l’àmbit d’intervenció susceptibles de rebre algun dany. 
 

Es procedirà a instal·lar, per part de l'electricista, d'un quadre general d'obres homologat, amb les seves 
corresponents proteccions i mecanismes, amb punts de llum i endolls repartits per diferents zones d’intervenció. 
També es procedirà a instal·lar provisionalment un punt de presa d'aigua. Es procedirà al replanteig dels treballs a 
realitzar en el conjunt de l’àrea d’intervenció previstes en cada fase, seguint els plànols executius de l'obra.  
 

El contractista està obligat a efectuar les operacions que siguin necessaris per assegurar el conjunt d'instal·lacions i 
altres elements existents, sent de la seva responsabilitat totes les imprudències en aquest aspecte.  Totes aquestes 
operacions seran a compte del contractista i s'entendrà que el cost de l'operació està inclòs en el preu 
corresponent. No es començarà cap operació sense que hagi estat supervisat pels directors de l'obra. Tots els 
treballs necessaris per a la realització de les obres es realitzaran a l'interior del mateix recinte d’obra. 
 

Els excedents de runa, producte de la pròpia execució plantejada es transportaran a l'abocador queda prohibida 
l'acumulació dels mateixos a l'obra, llevat que es puguin necessitar a la mateixa. De la runa existent producte dels 
esfondraments accidentals caldrà ser redistribuïda fins a la seva retirada per evitar sobrecàrregues excessives als 
elements estructurals. 
 

Es desmuntaran, per personal especialitzat, les instal·lacions, accessoris i altres elements susceptibles de ser 
substituïts amb la intervenció. 
 

S'ha de garantir en tot moment el perfecte estat de neteja de l’entorn on no s’actua i de l’espai on s’ha previst la 
deposició controlada de residus dins del recinte a on s'intervé, zones confrontants i accessos o zones de trànsit des 
de l’àmbit d’intervenció fins al contenidor. La preparació i tall de revestiments que aixequin pols s'han de fer en 
l'exterior, a l'aire lliure, en els punts de tall establerts sense que aquesta acció perjudiqui als vianants o veïns de 
l’entorn. Està totalment prohibit l'abocament de lletades de polit de paviments a la xarxa de sanejament tant dins 
del recinte com a la via pública. 
 
 

MC 2. [Implantació i procés constructiu]. 
 

Les actuacions hauran de protegir els elements arquitectònics, decoratius, existents especialment en els àmbits de 
transit de personal i material, tant per l’interior com per l’exterior de l’edifici. Caldrà implantar els elements 
previstos en el Pla de Seguretat i Salut redactat i tots aquells necessaris pel correcte desenvolupament de l’obra en 
els diferents àmbits d’intervenció o en els propers pels que es transcorri. Es preveu la configuració d’una escala amb 
estructura tubular que habiliti en el decurs de les obres un accés segur a la planta primera i una plataforma 
elevadora telescòpica articulada per a facilitar els treballs en alçada. 
 

Es realitzarà un apuntalament preventiu de sostres i voltes, en les zones on s’intervingui, amb puntals metàl·lics i 
taulons, així com la protecció dels sostres inferiors amb un llit de taulons, per protegir-los en cas de caiguda de 
perfils. 
 

Com el projecte contempla l’enderroc i substitució de les parts dels sostres dels terrats, es proposa la següent seqüència 
d’execució: (cal que les zones de treball es trobin sense activitat a la vertical dels treballs) 
 

Sostre planta terrats (ambdós): 
 

1. Retirada, per trams, de les làmines d’impermeabilització. 
2. Enderroc, per trams, del paviment i de la solera ceràmica existent en els forjats dels terrats. 
3. Descobriment dels caps dels perfils metàl·lics existents fins al seu recolzament. 
4. Raspallat i passivat o substitució, segons escaigui, dels perfils metàl·lics i implantació a aquests, mitjançant soldadura o 

mecànicament, de connectors tipus Nelson de 12 mm de diàmetre cada 20 cm i 81 mm d’altura.  Perfils col·locats sobre els 
murs de paredat seguint inclinació del 8% i amb reblert en el seu forat de recolzament amb morter de reparació tixotròpic i de 
retracció controlada. 

5. Col·locació de perfil tipus UPN 120 fixat amb tacs químics a perímetre. 
6. Aplicació als elements metàl·lics de dues capes d’imprimació anticorrosiva i pont d’unió entre resines epòxid i ciment. Grau de 

protecció per a un ambient C2. 
7. Pintat de biga, amb dues capes d’imprimació anticorrosiva i dues d’acabat. 
8. Col·locació d’encadellat ceràmic bisellat de 4 cm de gruix amb pasta de ciment ràpid recolzada sobre els perfils metàl·lics, 

configurant la solera. 
9. Col·locació d’ancoratges sobre el suport de fàbrica de pedra o ceràmica massissa, de 50 cm de longitud amb acer en barres 

corrugades de 10 mm, amb 20 cm de perforació i injectat continu d’adhesiu d’aplicació unilateral de resines epòxid sense 
dissolvents, de dos components i baixa viscositat. 

10. Col·locació de formigó tipus HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima de granulat 10 mm, armada amb malla 
electrosoldada de barres corrugades d’acer B500SD ME 15 x 15 cm de diàmetre 6 mm, configurant la xapa de compressió. 
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11. Formació de mitja canya perimetral i canal longitudinal amb  morter. 
12. Imprimació bituminosa de base aquosa 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o similar. 
13. Col·locació de làmina bituminosa de betum modificat i elastòmers SBS, amb armadura de fibra de vidre, de 3 kg/m2, tipus 

GLASDAN 30 p elàstica de DANOSA, adheria al suport. 
14. Col·locació d’una segona capa de làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, amb armadura de feltre de 

polièster, de 4 kg/m2, tipus ESTEREDAN 40 P ELAST  de DANOSA o similar, adherida a la capa anterior amb soplet. 
15. Capa separadora geotèxtil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA. 
16. Formació de minvells de 20 cm d’alçada mínima, amb col·locació d’una banda de reforç E30 PELAST i banda d’acabat 

autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de feltre de polièster reforçat de 4 kg/m2, ESTEREDAN PLUS 40/GP 
ELAST, adherides al suport i entre làmines, i perfil metàl·lic DANOSA fixat mecànicament al parament i segellat amb cordó 
elàstic tipus ELASTYDAN pu 40 gris entre el perfil i el parament. 

17. Formació de canal longitudinal amb una banda de reforç E30 PELAST i banda d’acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, 
amb armadura de feltre de polièster reforçat de 4 kg/m2, ESTEREDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines. 

18. Col·locació de gàrgoles d’acer inoxidable de secció rectangular per desguàs dins les gàrgoles existents (façana al carrer 
Campanes), soldades a la làmina impermeabilitzant. 

19.  Col·locació de baixant  de tub de PVC al que s’uneix una bunera amb tapa antigraves d’acer inoxidable. 
20. Col·locació de lloses aïllants tipus DANALOSA. 

21.  

Voltes sostre planta primera (ambdues galeries): 
1. Apuntalament de les voltes existents, adient per suportar el pes propi de la volta actual, la capa de reforç i el pes dels operaris, 

en aquest cas, haurà de suportar una acció mínima característica de 4 kN/m2. 
2. Apuntalament del tram inferior del sostre de la planta primera fins la solera amb puntals que suportin una càrrega de 2 kN/m2 

com a mínim, garantint un repartiment de les càrregues puntuals dels puntals sobre la solera, mitjançant taulons de 
repartiment. 

3. Muntatge d’apuntalament de voltes amb cindri de fusta. 
4. Muntatge de plataforma de treball 
5. Reparació puntual/reconstrucció, de volta formada per maó de pla de dues/tres fulles, col·locat el primer amb pasta de guix i la 

resta amb ciment ràpid. 
6. Neteja i preparació de l’extradós de voltes i parets perimetrals fins a 1 metre per sobre el punt de recolzament de la volta, 

retirant reomplerts i totes les parts inconsistents, buidat superficial de les juntes de morter disgregades, sorrejat per garantir un 
grau de preparació A Sa1, aspiració de la superfície, realització d’hidroneteja fins a obtenir el suport sanejat i compacte, 
reomplert de juntes amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE ALLENTTAMENTO.  

7. Reforç de l’extradós de voltes, amb morter i fibra, segons sistema de reforç FRCM SYSTEM de MAPEI, regularitzant la superfície 
de l’intradós de la volta per obtenir una capa uniforme, amb morter bicomponent fibro reforçat d’elevada ductilitat, tipus 
PLANITOP HDM RESTAURO, de 5 – 6 mm de gruix, remuntant a les parets perimetrals, col·locant seguidament sobre la capa de 
morter fresc, una malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID G220, remuntant en els paraments de perímetre fins a 1 
metre, sobre el que es col·loca una segona capa de morter, de 5-6 mm de gruix, cobrint les malles, amb la primera capa encara 
fresca. Prèviament s’ha de procedir a la col·locació de connectors del tipus MAPEWRAP G FIOCCO de diàmetre 10 mm cada 50 
cm a les parets perimetrals, reforçant amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220 a les cantonades i reblert de l’extradós amb 
morter amb base de calç fins a 1 metre d’alçada. 

8. Impermeabilització del parament corbat, extradós de la volta, amb morter impermeabilitzant de capa fina, aplicació a rodet, 
amb morter bicomponent tipus MEPELASTIC SMART de MAPEI, amb un gruix d’uns 2 mm, amb col·locació de malla tipus 
MAPENET 150. 

9. Enguixat reglejat sobre el parament corbat de les voltes amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6. 
 

Reparació de coronaments: 
1. Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recuperació col·locades seguint les proporcions i 

disposició original amb morter mixt de ciment blanc. 
2. Col·locació de peces ceràmiques de maó massís d’elaboració manual amb proporcions i col·locació a símil dels existents amb 

morter mixt. 
3.  

Reparació de revestiments: 
1. Arrebossat a bona vista sobre paraments verticals exteriors amb morter  de ciment, remolinat fi. 
2. Reposició de les parts d’envà pluvial desmuntats amb planxes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix, col·locades 

horitzontalment, amb cavalcament, amb fixacions mecàniques sobre guies verticals, de perfils galvanitzats tipus omega, perfil 
de junt d’estanqueïtat vertical entre plaques, amb aïllant interior amb plaques de poliestirè extruït, i remats de planxes d’acer 
prelacat. 

 
 

MC 3. [Enderrocs]. 
 

En els forjats dels terrats s’ha previst la retirada de les làmines d’impermeabilització i l’enderroc complert del 
paviment i de la solera ceràmica existent, enderrocant també la part de mur fins que els caps dels perfils metàl·lics 
en el seu recolzament quedin totalment descoberts. 
 

Es procedirà també al repicat, amb mitjans manuals, de l’arrebossat de morter de ciment existent en els paraments 
de perímetre de les terrasses. 
 

Es procedirà al desmuntatge parcial de l’envà pluvial existent en una de les mitgeres, per tal de facilitar una més 
correcte execució dels treballs d’impermeabilització. 
Es procedirà a la retirada de la barana de la terrassa i a l’enderroc de part dels pilars de maó massís que la 
subjectaven. 
 

Es realitzaran treballs d’excavació per configurar una rasa per a pas d’instal·lacions i formació d’arqueta per a la 
xarxa de sanejament per a les aigües pluvials de la terrassa amb façana al carrer Campanes. 
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MC 4.  [Sanejament]. 
 

Amb la intervenció proposada s'intervé puntualment en la xarxa de recollida d’aigües pluvials existent, tenint 
especial cura d’aquesta instal·lació en els punts a on es produeix el encreuament de la canalització amb els sostres i 
elements existents. 
 

Es preveu la instal·lació de baixants de PVC-U de paret massissa, de diàmetre 110/125 mm, incloses les peces 
especials i fixat mecànicament amb brides. Es preveu la col·locació de buneres d’acer inoxidable, amb tapa 
antigraves, en el seu embocament a la terrassa. 
 

A la terrassa amb façana al carrer Campanes es preveu la col·locació de gàrgoles d’acer inoxidable de secció rectangular 
per desguàs dins les gàrgoles existents, soldades a la làmina impermeabilitzant. 
 

A la terrassa amb façana a la mitgera en la part del perímetre  del terrat al pati d’illa, es preveu la formació d’un muret de 
30 cm de gruix amb totxana, arrebossada amb morter, per tal d’assolir una millor entrega de les làmines 
impermeabilitzants en aquest punt, muret que s’ha previst coronat per una xapa d’alumini anoditzat. 
 
 

MC 5. [Estructura]. 
 

En els forjats de la planta dels terrats es planteja una solució per tal de conservar tant i com sigui possible els elements 
estructurals existents, substituint puntualment els que així ho requereixin, buidant l’entrebigat i descobrint totes les 
parts del perfil per a poder realitzar el raspallat i passivat amb àcid tànnic amb alcohol dels mateixos, i amb la 
implantació a aquests, mitjançant soldadura o mecànicament, de connectors tipus Nelson de 12 mm de diàmetre cada 
20 cm i 81 mm d’altura.   
 

Aquests perfils seran col·locats sobre els murs de paredat seguint el seu replanteig una inclinació transversal del 8% i 
amb reblert en el seu forat de recolzament amb morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada i amb l’aplicació 
a la totalitat d’elements metàl·lics de dues capes d’imprimació anticorrosiva, pintat de biga a l’esmalt sintètic en dues 
capes d’acabat i pont d’unió entre resines epòxid i ciment. S’afegeixen perfils tipus UPN 120 fixat amb tacs químics a 
perímetre per recolzar en aquest punt l’encadellat ceràmic bisellat de 4 cm de gruix que es col·loca amb pasta de ciment 
ràpid sobre els perfils metàl·lics, configurant la solera. 
 

Amb la voluntat de relligar, es preveu la col·locació d’ancoratges sobre el suport de fàbrica de pedra o ceràmica massissa, 
de 50 cm de longitud amb acer en barres corrugades de 10 mm, amb 20 cm de perforació i injectat continu d’adhesiu 
d’aplicació unilateral de resines epòxid sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Aquestes barres 
quedaran integrades a la xapa de compressió de 5 cm de gruix que es preveu executar amb formigó tipus HA-25/B/10/IIa 
de consistència tova i grandària màxima de granulat 10 mm, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d’acer B500SD ME 15 x 15 cm de diàmetre 6 mm. 
 

En les voltes del sostre planta primera es planteja, previ muntatge de l’apuntalament mitjançant de cindris de fusta i de 
les plataformes de treball, la reparació puntual/reconstrucció, de les voltes existents formades per la superposició de 
peces de maó de pla en  dues i tres fulles, col·locat els de la primera amb pasta de guix i la resta amb ciment ràpid. 
 

Seguidament es preveu la neteja i preparació de l’extradós de voltes i parets perimetrals fins a 1 metre per sobre el punt 
de recolzament de les voltes, retirant reomplerts i totes les parts inconsistents, buidat superficial de les juntes de morter 
disgregades, aspiració de la superfície, realitzant una hidroneteja fins a obtenir el suports sanejats i compactes, reomplint 
posteriorment les juntes amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE ALLENTTAMENTO.  
 

Seguidament s’ha previst el reforç de l’extradós de les voltes, amb morter i fibra, segons sistema de reforç FRCM SYSTEM 
de MAPEI, regularitzant la superfície de l’intradós de la volta per obtenir una capa uniforme, amb morter bicomponent 
fibroreforçat d’elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM RESTAURO, de 5 – 6 mm de gruix, remuntant a les parets 
perimetrals, col·locant seguidament sobre la capa de morter fresc, una malla estructural de fibra de vidre tipus 
MAPEGRID G220, remuntant en els paraments de perímetre fins a 1 metre, sobre el que es col·loca una segona capa de 
morter, de 5-6 mm de gruix, cobrint les malles, amb la primera capa encara fresca. Prèviament s’ha de procedir a la 
col·locació de connectors del tipus MAPEWRAP G FIOCCO de diàmetre 10 mm cada 50 cm a les parets perimetrals, 
reforçant amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220 a les cantonades i reblert de l’extradós amb morter amb base de 
calç fins a 1 metre d’alçada. 
 

Es preveu la impermeabilització del parament  corbat, extradós de la volta, amb morter impermeabilitzant de capa fina, 
aplicació a rodet, amb morter bicomponent tipus MEPELASTIC SMART de MAPEI, amb un gruix d’uns 2 mm, amb 
col·locació de malla tipus MAPENET 150. 
 

S’ha projectat per una banda intervenir puntualment a una part de la façana per tal de realitzar un cosit estàtic 
d’una esquerda en parament de paredat amb grapa d’armadura d’acer inoxidable austenític en barres, col·locada 
en l’orifici fet a l’obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de 
retracció controlada. 
 

S’executarà l’adequada reserva de passos existents per a elements de instal·lacions. 
 

L’acer emprat serà B500S per a les barres i B500T per a les malles 
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S'ha optat per un sistema que: 
-Que complís amb la normativa vigent. 
-Fora raonablement econòmic i net 
-Fora de fàcil col·locació a l'obra 

 

MC 5.1 [Els materials]. 
 

MC 5.1.1 [Formigó armat]. 
 

Característiques generals del formigó 
S’utilitza tant per a la realització d’elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves característiques més 
rellevants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s’adjunten, són les següents. 
 

Resistència a compressió. 
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció EHE-08, el seu valor, que 
es detalla particularment en els plànols de projecte, és 25N/mm

2
. 

 

S’ha de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d’assolir-se al 28
è
 dia de la seva posada en 

obra, de manera que al 7
è
dia ja s’hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es sol·licita. 

 

Docilitat.  
La docilitat dels formigons queda establerta en el Plec de Condicions que s’adjunta. Cal esmentar, però, que la docilitat 
que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica, segons definició al respecte a la EHE-08, i que la 
posada en obra dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte en aquells casos en els que 
s’utilitzin fluïdificants o superplastificants, en les condicions que prescriuen els mencionats Plecs de Condicions. 
 

Mesura màxim de l’àrid. 
La mesura màxima de l’àrid acceptat per la confecció dels formigons de l’obra hauran de complir els requeriments de la 
EHE-08, no acceptant-se valors del mateix, superiors als 20 mm. 
 

Contingut de ciment. 
El contingut de ciment es detalla a l’apartat 3.7 del Plec de Condicions. Per a la posta en obra del formigó armat (adjunt a 
la present memòria punt 5.3) el valors adeqüen a l’article 14

è
 de la EHE-08. 

 

Aspecte extern.  
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats a obra es detallen explícitament en el Plec de 
Condicions per la posada en obra del formigó armat, adjunt a la present.  
 

A grans trets, cal esmentar que no s’accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura o bruts, tant de 
fluorescències com taques d’òxid o greix. 
 

Característiques mecàniques. Diagrama s-e de càlcul. 
Per la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per la seva comprovació ulterior s’ha adoptat el 
diagrama paràbola-rectangle, preconitzat per la instrucció EHE-08. 

 
Diagrama de càlcul del formigó 

 

D’aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, d’equació: 
 

s= fcde(1-0.25e),  per 0 <e<0.2%. 
on 
s és la tensió. (σ) 
fcd és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació del coeficient de minoració de 

resistències gf, detallat a l’apartat 4rt de la present memòria, i 
e és la deformació unitària (ε), expressada en tant per mil,així com el tram rectilini de la seva fase 

  plàstica,d’equació: 
 

s= fcd, per 0.2% <e<0.35%. 
 

Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal.  
Per a la determinació dels estats de corriments de  l’estructura, s’han considerat els mòduls d’elasticitat longitudinal que 
es detallen: 
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a) Càrregues instantànies o ràpidament variables. 

Ej = 21000 f
j

 

 On 
 Ej és el mòdul d’elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i 
 fj és la resistència característica a compressió del formigó, a la edat de j dies. 

 
b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant: 

Ej = 19000 
f

j  
On 
Ej y fj pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les tensions fj de servei no sobrepassin el 

valor 0.5 fj. 

 
c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables 

E = 7600 
f

ck  
On 
fck és la resistència característica del formigó. 

 

Característiques mecàniques. Retracció. 
La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del comportament de determinats 
elements, causada pel fenomen que es discuteix. 
 

Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions unitàries de 2.5 
10

-4
.Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris d’aplicació en les 

accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques. 
 

Característiques Mecàniques. Fluència.  
La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d’elasticitat per un coeficient, el qual oscil·la entre els valors 
2/5 i 2/3, segons els criteris establerts a la EHE-08.No obstant, si la situació ho requereix, la fluència s’incorpora al càlcul 
mitjançant processos molt més complexes, d’acord amb els criteris que s’esbossen en els comentaris de la mateixa 
Norma. 
 

Coeficient de Poisson.  
S’observa un valor de 0,2 
 

Coeficient de Dilatació Tèrmica. 
Es té en compte un valor igual a 10

-5 

 

MC 5.1.2  [Acer corrugat]. 
 

Característiques generals de l’acer corrugat 
S’utilitza principalment per a la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es requereix el 
seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura explícitament en els plànols de projecte. Les 
seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació: 
 

Límit elàstic de l’acer. 
El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500N/mm

2
, la seva definició y 

concreció s’adequa als criteris que fixa la Instrucció EHE-08. 
 

Diagrama s-e de càlcul.  
Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de duresa natural i els 
deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilineal, en el que el seu tram inclinat observa una 
pendent de E= 210.000 N/mm

2
, vàlid per a llindar de tensió compresos entre 

      

-fyd< s <fyd 
 

essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar en el límit elàstic detallat en el coeficient de 
minoració de resistència. 

 
Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la dels acers de 
duresa natural, i un segon tram no lineal, d’equació: 

On 
e és la deformació unitària, 
s és la tensió, 

 ε σ σ σ=
E

+ 0 .8 2 3 {
f

- 0 .7 } , p a r a > 0 .7 f
0 . 2

5

0 .2 k
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E és el mòdul d’elasticitat i 
f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total     
 assoleix una component remanent de valor 0.2%. 

 

 

Diagrama de càlcul de l’acer 
 

Característiques del material i assaigs.  
Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, resten determinats 
en els Plecs de Condicions. 
 
 

MC 5.1.3  [Posta en obra del formigó]. 
 

Fabricació i transport del formigó 
 

El formigó subministrat en obra serà procedent de Central i ajustat a la EHE-08: 
“Les matèries primeres s’emmagatzemaran i transportaran de forma tal que s’eviti tot tipus d’entremesclat, contaminació, 
deteriorament o qualsevol altra alteració significativa en les seves característiques. Es tindrà en compte el que preveuen els 
articles de la EHE pertinents per a aquests casos. 
 

La dosificació de ciment, dels àrids, i si és el cas, dels additius, es realitzarà en pes. La dosificació de cada material haurà d’ajustar-
se a allò que s’ha especificat per aconseguir una adequada uniformitat entre pastades. 
 

Les matèries primeres es pastaran de forma tal que s’aconsegueixi la seva mescla íntima i homogènia, havent de resultar l’àrid ben 
recobert de pasta de ciment. L’homogeneïtat del formigó es comprovarà d’acord al procediment establert en l’EHE-08. 
 

La central subministradora haurà d’estar inscrita en el registre industrial i tenir els certificats vigents de control de matèries 
primeres utilitzades en la fabricació del formigó i indicar la Classificació de central.” 

 
Per al transport de formigó es tindrà en compte la EHE-08:  
“Per al transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en 
les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen recent pastades. 
 

El temps transcorregut entre l’addició d’aigua del pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major d’hora i 
mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid sostre del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, a no 
ser que s’adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps de sostre. 
 

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà 
d’excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s’acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no 
excedirà dels dos terços del volum total del tambor. 

Els equips de transport hauran d’estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a la qual cosa es netejaran curosament 
abans de procedir a la càrrega d’una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no hauran de presentar desperfectes o desgasts 
en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar l’homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi allò que 
s’ha estipulat. 
 

El transport podrà realitzar-se en pastadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips amb agitadors o sense, sempre que 
aquests equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaços de mantenir l’homogeneïtat del formigó durant el transport i 
la descàrrega.” 
 

Mètodes de compactació 
 

Compleixen allò establert en la EHE-08: 
 “La compactació dels formigons en obra es realitzarà per mitjà de procediments adequats a la consistència de les mescles i de tal 
manera que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de 
compactació haurà de prolongar-se fins que reflueixi la pasta a la superfície i deixi de sortir aire. 
 

Quan s’utilitzen vibradors de superfície el grossor de la capa després de compactada no serà major de 20 centímetres. 
 

La utilització de vibradors de motlle o encofrat haurà de ser objecte d’estudi, de manera que la vibració que es transmeti a través 
de l’encofrat sigui l’adequada per a produir una correcta compactació, evitant la formació de buits i capes de menor resistència. 
 

El revibrat del formigó haurà de ser objecte d’aprovació per part de la Direcció d’Obra.” 
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Junts de Formigó 
En general s’evitarà sempre que sigui possible executar juntes de formigonat en elements continus. En qualsevol cas, 
quan la Direcció de la Obra decideixi la seva aplicació, seguiran els requisits de la EHE-08:  
 

“Els junts de formigonat, que deuran, en general, estar previstes en el projecte, se situaran en direcció el més normal possible a la 
de les tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb el fi, de les zones en que l’armadura 
estigui sotmesa a fortes traccions. Se’ls donarà la forma apropiada que asseguri una unió el més íntima possible entre l’antic i el 
nou formigó. 
 

Quan hi hagi necessitat de disposar de junts de formigonat no previstes en el projecte es disposaran en els llocs que aprovi la 
Direcció Facultativa, i preferentment sobre els puntals de la cintra. No es reprendrà el formigonat de les mateixes sense que hagin 
sigut prèviament examinades i aprovades pel director facultatiu. 
Si el pla d’una junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per a proporcionar a la superfície la direcció 
apropiada. 
 

Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i es netejarà el junt de 
tota brutícia o àrid que hagi quedat lliure. En tot cas, el procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables 
en l’adherència entre la pasta i l’àrid gros. Expressament es prohibeix l’ocupació de productes corrosius en la neteja de junts. Amb 
l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra s’usaren pintures o ponts d’unió específics per a juntes de formigó. 
 

Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin patit els efectes de les gelades. En aquest cas 
hauran d’eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel. 
 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà autoritzar l’ocupació d’altres tècniques per a l’execució de juntes (per 
exemple, impregnació amb productes adequats), sempre que s’hagi justificat prèviament, per mitjà d’assaigs de suficient garantia, 
que tals tècniques són capaces de proporcionar resultats tan eficaços, almenys, com els obtinguts quan s’utilitzen els mètodes 
tradicionals.” 
 

Precaucions segons el temps. 
No s’utilitzaran additius per al formigó, accelerants o retardants de fraguat, sense l’aprovació de la Direcció 
Facultativa,i per a la execució de formigonats, segons la temperatura ambiental, se seguirà allò establert en la 
EHE-08: 
 

En fred: 
 

“La temperatura de la massa de formigó, en el moment d’abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. 
 

Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura del qual sigui inferior a zero graus 
centígrads. 
 

En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores següents, pugui baixar la 
temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads. 
 

En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir 
que, durant el sostre i primer enduriment de formigó, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents, ni 
minves permanents apreciables de les característiques resistents del material. En el cas que es produeixi algun tipus de dany, 
hauran de realitzar-se els assaigs d’informació (vegi article 86é de la EHE-08) necessaris per a estimar la resistència realment 
aconseguida, adoptant-se, si és el cas, les mesures oportunes. 
 

La utilització d’additius acceleradors de fraguat o acceleradors d’enduriment o qualsevol anticongelant, específics per al formigó, 
requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la Direcció Facultativa. Mai podran utilitzar-se productes susceptibles d’atacar 
a les armadures, en especial els que contenen ió clor. 
 

En calor: 
 

Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per a evitar l’evaporació de l’aigua de pastat, 
en particular durant el transport del formigó i per reduir la temperatura de la massa. Aquestes mesures s’hauran d’accentuar per 
formigó de resistències altes. 
 

Per això els materials constituents del formigó i els encofrats o motlles destinats a rebre-ho hauran d’estar protegits de la 
solellada. 
 

Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, per evitar que es dessequi. 
 

Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, llevat que, amb l’autorització 
prèvia expressa de la Direcció Facultativa, s’adoptin mesures especials.” 
 

Curat del formigó 
 

D’acord a la EHE-08: 
 

“Durant el sostre i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el manteniment de la humitat del mateix per 
mitjà d’un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el termini necessari en funció del tipus i classe del ciment, de la 
temperatura i grau d’humitat de l’ambient, etc. 
 

El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, per mitjà de rec directe que no produeixi 
desrentat. L’aigua utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides en l’article 27é d’aquesta Instrucció. 
 

El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies per mitjà de recobriments plàstics o altres 
tractaments adequats, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que 
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s’estimen necessàries per a aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa, i no 
continguin substàncies nocives per al formigó. 
 

Si el curat es realitza utilitzant tècniques especials (curat al vapor, per exemple) es procedirà d’acord amb les normes de bona 
pràctica pròpies de dites tècniques, amb l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa.” 
 

Cintres, encofrats i motlles 
 

Tal com s’estableix a la EHE-08,  
 

“Les cintres, encofrats i motlles, així com les unions dels seus diferents elements, posseiran una resistència i rigidesa suficients per 
a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, 
sota les pressions del formigó fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. Dites condicions hauran de mantenir-se fins 
que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar, amb un marge de seguretat adequat, les tensions a què serà 
sotmès durant el desencofrat, desemmotllat o descintrat. 
 

Aquests elements es disposaran de manera que s’evitin danys en estructures ja construïdes. 
 

El subministrador dels puntals justificarà i garantirà les característiques dels mateixos, precisant les condicions en què han de ser 
utilitzats. 
 

Es prohibeix expressament l’ocupació d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
 

Els encofrats i motlles seran prou estancs perquè, en funció del mode de compactació previst, s’impedeixin pèrdues apreciables de 
beurada o morter i s’aconsegueixin  superfícies tancades del formigó. 

Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixi l’aigua continguda en el formigó. D’altra banda, les peces 
de fusta es disposaran de manera que es permetrà el seu lliure entumiment, sense perill que s’originen esforços o deformacions 
anormals. 

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat, i presentaran les condicions 
necessàries per a garantir la lliure retracció del formigó i evitar així l’aparició de fissures en els paraments de les peces. Per a 
facilitar aquesta neteja en els fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures provisionals en la part inferior dels encofrats 
corresponents. 
 

Els encofrats i motlles hauran de poder-se retirar sense causar sacsejades ni danys en el formigó. 
 

L’ocupació de productes per a facilitar el desencofrat de les peces haurà de ser expressament autoritzat, en cada cas, pel director 
d’Obra. Aquests productes no hauran de deixar rastres ni tenir efectes danyosos sobre la superfície del formigó, ni lliscar per les 
superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats.” 
 

Descinbrat, desencofrat i desemmotllat. 
 

No s’acceptarà el desencofrat del sostre fins que no hagin passat un mínim de 14 dies des de la data de formigonat si les 
resistències obtingudes són superiors al 70% del valor Fck del projecte en las provetes assajades en set dies. El sostre 
inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de dos plantes apuntalades i aquest sostre no es podrà començar a 
desencofrar fins passat un mínim de set dies de la data de formigonat del sostre superior. 
 

Per poder formigonar un sostre sobre un altre, d’inferior haurà de tenir un mínim de 7 dies des de la data de formigonat, 
independentment de que es trobi apuntalat o no. El càlcul de l’apuntalament haurà de realitzar-lo l’empresa 
adjudicatària i presentar-se a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació amb anterioritat a l’execució.  
 

Per a l’execució dels desencofrats també se seguirà allò establert en la EHE-08: 
 

“Els diferents elements que constitueixen els motlles, l’encofrat (costaners, fons, etc.), els estintolaments i cintres, es retiraran 
sense produir sacsejades ni xocs en l’estructura, recomanant-se, quan els elements siguin d’una certa importància, l’utilització de 
falques, caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per a aconseguir un descens uniforme dels suports. 
 

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi aconseguit la resistència necessària per a suportar, amb 
suficient seguretat i sense deformacions excessives, els esforços a què estarà sotmès durant i després del desencofrat, o 
descintrat. 
 

Quan es tracte d’obres d’importància i no es tingui experiència de casos anàlegs, o quan els prejudicis que poguessin derivar-se 
d’una fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d’informació (vegi article 89é) per a estimar la resistència real del 
formigó i poder fixar convenientment el moment de desencofrat o descintrat. 
 

Es tindran també en compte les condicions ambientals (per exemple, gelades) i la necessitat d’adoptar mesures de protecció una 
vegada que l’encofrat, o els motlles, hagin sigut retirats. 
 

Es posarà especial atenció a retirar oportunament tot element d’encofrat o motlle que pugi impedir el lliure joc de les juntes de 
retracció, seient o dilatació, així com de les articulacions, si n’hi ha. 
 

Per a facilitar el desencofrat i, en particular, quan s’empren motlles, es recomana pintar-los amb vernissos antiadherents que 
compleixin les condicions prescrites en l’article 65é.” 
 

Durabilitat i manteniment de l’estructura 
 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre’s també a un programa de manteniment al 
llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l’estructura metàl·lica, ja que el major nombre de patologies 
del formigó armat procedeix o es manifesta al iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. 



78 Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

D’aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
 

a) L’element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’haver estat construïdes i, posteriorment, 
establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l’objecte de detectar possibles fissures. 
 

Si aquestes fissures resulten visibles per l’observador, serà convenient  injectar-les o protegir-les amb algun tipus de resina epòxid per a 
evitar l’oxidació de les armadures. 

b)  

c) L’element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà preceptiva una imprimació amb resina 
epòxid de tots els paraments després d’haver-se completat el fraguat i realitzar una revisió al cap d’un any i mig després d’haver estat 
construït. 

d)  

Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-les amb algun tipus de resina epòxid. 
e)  

f) L’element de formigó resta exposat a un ambient d’agressivitat elevada: serà precisa una imprimació amb resina epòxid de tots els 
seus paraments després d’haver-se completat el fraguat, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d’haver estat construït. 
 

Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epòxid cada 5 anys, llevat justificació 
del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser major. 
 

MC 5.1.4  [Acer laminat]. 
 

Característiques generals de l’acer laminat 
S’utilitza per a la confecció d’elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les seves característiques 
més rellevants són les que es detallen: 
 

Resistència de càlcul de l’acer.  
El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d’estructura metàl·lica són els que estableix la Norma CTE-DB-SE-A 
Codi tècnic de la Edificació, això és: 
 

Taula 4.1 (CTE-SE-A) Característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025 
 

Designació Espessor nominal (mm)  

Tensió de límit elàstic fy 
(N/mm2) 

Tensió de ruptura fu 
(N/mm2) 

Temperatura de 
l’assaig Charpy oC 

t < 16 16 < t < 40 40 < t < 63 3 < t < 100  

S235JR 

235 225 215 360 

20 

S235JO 0 

S235J2 -20 

S275JR 

275 265 255 410 

20 

S275JO 0 

S275J2 -20 

S355JR 

335 345 335 470 

20 

S355JO 0 

S355JO -20 

S355K2 -20 (1) 

S450K2 450 430 410 550 0 

(1) Se li exigeix una energia mínima de 40 J 
 

La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb els del límit elàstic 
abans esmentats. 
 

Tipus d’acer.  
L’acer utilitzat en els elements estructurals que constitueixen el projecte que s’adjunta és S-275-JR. 
 

Constants elàstiques del acer.  
Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions d’acer laminat són les 
següents: 

Mòdul d’elasticitat: E   210.000 N/mm2 
Mòdul de rigidesa: G   81.000 N/mm2 
Coeficient de Poisson. ʋ   0’3 
Coeficient de dilatació tèrmica:  α  1’2·10-5 (ºC)-1 
Densitat: ρ    7.850 kg/m3 

 

Durabilitat, manteniment i inspecció de l’estructura 
 

Durabilitat 
 

Pel que fa a la durabilitat, 
 

a) Ha de prevenir-se de la corrosió mitjançant una estratègia global que consideri de forma jeràrquica l’edifici en el seu 
conjunt, l’estructura, els elements i, específicament, els detalls, per així evitar: 

• L’existència de sistemes d’evacuació d’aigües no accessibles per a la seva conservació que pugui afectar a elements 
estructurals. 

• La formació de racons, en nusos i en unions a elements no estructurals, que afavoreixin el dipòsit de residus i brutícia. 

• El contacte directe amb altres metalls 

• El contacte directe amb guixos 
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b) S’indicaran les proteccions adequades als materials per evitar la seva corrosió, d’acord amb les condicions ambientals internes i 
externes de la construcció. Amb tal finalitat es podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997, tan per a la definició dels ambients, com 
per a la definició de les especificacions a complir per pintures i vernissos de protecció, així com pels corresponents sistemes d’aplicació.  

 

c) Els materials protectors s’han d’emmagatzemar i utilitzar d’acord amb les instruccions del fabricant i la seva aplicació es realitzarà 
dintre del període de vida útil del producte i en el temps indicat per a la seva aplicació, de manera que la protecció quedi totalment 
finalitzada en el termini esmentat. 

 

d) Als afectes de preparació de les superfícies a protegir i de l’ús de les eines adequat, es podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-
1:1997. 

 

e) La superfície que no es pugui netejar per vessat, es sotmetrà a un raspallat metàl·lic que elimini la pellofa de laminació i després s’ha 
de netejar per treure la pols, l’oli i el greix.  

 

f) Tots els abrasius utilitzats en la neteja i preparació de les superfícies a protegir, han de ser compatibles amb els productes de 
protecció a utilitzar. 
 

g) Els mètodes de recobriment: metal·lització, galvanització i pintura han d’especificar-se i executar-se d’acord amb la normativa 
específica al respecte i les instruccions del fabricant. Es podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997. 
 

h) Es definiran i vigilaran especialment les superfícies que han de resistir i transmetre esforços per fregament, superfícies de 
soldadures i per a el soldeig, superfícies inaccessibles i exposades exteriorment, superfícies en contacte amb el formigó, el final de les 
superfícies amb acer resistents a la corrosió atmosfèrica, el segellat d’espais en contacte amb l’ambient agressiu i el tractament dels 
elements de fixació. Per tot això es podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997. 
 

i) En aquelles estructures en que, com a conseqüència de les consideracions ambientals indicades, sigui necessari revisar la protecció 
d’aquestes, s’ha de preveure la inspecció i manteniment de les proteccions, assegurant, de manera permanent, els accessos i la resta de 
condicions físiques necessàries. 
 

Manteniment 
Les estructures d’acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les feines de 
manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular. 
 

Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 
 

Per això, cal protegir l’estructura de la intempèrie. Així doncs, cal aplicar en totes les superfícies exposades una 
imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta imprimació serà objecte d’un control periòdic, amb la finalitat de 
detectar possibles indicis d’oxidació.   
 

A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d’activitats de manteniment: 
 

a) L’estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada 4 
anys, detectant punts d’inici d’oxidació, en els que s’haurà d’aixecar el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la 
imprimació local de pintura antioxidant. 
 

Cada 10 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un posterior pintat total de l’estructura. 
 

b) L’estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d’agressivitat moderada: haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada 
2 anys, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que caldrà aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la 
imprimació local de pintura antioxidant. 
 

Cada 5 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un  posterior pintat total de l’estructura. 
 

c) L’estructura metàl·lica és exterior en un ambient d’agressivitat elevada: haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada any, 
detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que deurà aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la 
imprimació local de pintura antioxidant. 
 

Cada 3 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent per un posterior pintat total de l’estructura. 
 

Inspecció 
Les estructures convencionals d’edificació situades en ambients normals i realitzades d’acord amb les prescripcions 
d’aquesta memòria i a les del DB SI (Seguretat en cas d’incendi) no requereixen un nivell d’inspecció superior al que 
es deriva de les inspeccions tècniques rutinàries dels edificis. És recomanable que aquestes inspeccions es realitzin 
almenys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que podrà desenvolupar-se en un termini superior.  
 

En aquest tipus d’inspeccions es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes de danys estructurals, 
que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements inspeccionats (deformacions 
excessives causants de fissures en tancaments, per exemple). També s’identificaran les causes de danys potencials 
(humitats per filtració o condensació, actuacions inadequades d’ús, etc.)  
 

És convenient que en la inspecció de l’edifici es realitzi una específica de l’estructura, destinada a la identificació de 
danys de caràcter fràgil com els que afecten seccions o unions (corrosió localitzada, lliscament no previst d’unions 
cargolades, etc.) danys que no poden identificar-se a través dels seus efectes en altres elements no estructurals. És 
recomanable que aquest tipus d’inspeccions es realitzin almenys cada 20 anys.  
 

Les estructures convencionals d’edificació industrial (naus, cobertes, etc.) resulten normalment accessibles per a la 
inspecció. Si l’estructura es troba en un ambient interior i no agressiu, no requereix inspeccions amb periodicitat 
superior a la citada en l’apartat anterior.  
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No es contempla en aquest apartat la inspecció específica de les estructures sotmeses a accions que indueixin 
fatiga. En aquest cas, es redactarà un pla d’inspecció independent del general inclòs en el cas d’adoptar el 
plantejament de vida segura en la comprovació a fatiga.  
 

Si en la comprovació a fatiga s’ha adoptat el criteri de tolerància al dany, el pla d’inspecció s’adequarà en cada 
moment a les dades de càrrega disponibles, sense que en cap cas això justifiqui cap reducció del nivell d’inspecció 
previst.   
 

Tampoc es contempla en aquest apartat la inspecció específica d’aquells materials les propietats dels quals es 
modifiquen en el temps. És el cas dels acers amb resistència millorada a la corrosió, en els que es justifica la 
inspecció periòdica de la capa protectora d’òxid, especialment mentre aquesta es forma.  
 
Toleràncies 
 

Toleràncies en la execució 

 

 
 

Toleràncies de fabricació 
En aquest capítol es defineixen tipus de desviacions geomètriques corresponents a estructures de edificació, i els 
valores màxims admissibles per tals desviacions, havent-se de identificar en el plec de condicions els requisits de 
tolerància admesos en el cas de ser diferents als aquí establerts.  
 

En general, al incorporar un element a un component prefabricat, se li aplicarà les desviacions corresponents al 
producte complet.  
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Perfils en doble T soldats  
 

     Alçada del perfil:  

     - per h≤900 mm        ∆=±3 mm 
      - per 900 mm<h≤900 mm  ∆=±5 mm 
      - per h>1800 mm  ∆=+8 mm-5 mm 
      Amplada b1 o b2: 
      - per b1<300 mm  ∆=±3 mm 
      - per b1≤300 mm   ∆=±5 mm  
      Posició de l’ànima:       ∆=±5 mm 

 

 
 
 
 
 
      Falta de perpendicularitat:  Δ = el major de b/100 i5 mm 
 

 
 

 
 
       

  Falta de planeïtat:   Δ = el major de b/100 i 3 mm

  
 Nota: si la biga (d’ànima plena) s’utilitza com una biga carril, l’ala o 

cap superior ha de tenir una desviació menor  +- 1mm d’amplada 
igual a l’amplada del carril +20mm 

 

Posada en obra de l’acer laminat 
 

Material 
L’àmbit d’aplicació serà:  

 

a) Acers en xapes i perfils de qualitat S 235 a S 450, ambdós inclosos. Si el material pateix  durant la fabricació algun procés 
capaç de modificar la seva estructura metal·logràfica (deformació amb flama, tractament tèrmic específic, etc.) el plec de 
condicions haurà de definir els requisits addicionals pertinents;  

 

b) Característiques mecàniques dels cargols, femelles i anelles corresponents als tipus 4.6 a 10.9; 
 

c) El material d’aportació per a la soldadura apropiat per als materials a soldar i amb les condicions que estableixi el 
procediment de soldeig. El valor màxim de carboni equivalent ha de calcular-se a partir de l’anàlisi de o per mitjà de la 
declaració del fabricant si aquest té un sistema de control de la producció certificat; 

 

d)  En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica la resistència a la corrosió del material d’aportació és equivalent 
a la del material base. Quan es soldin aquests tipus d’acers, el valor del carboni equivalent no ha d’excedir 0.54%; 

 

e)  El material de farciment o de la xapa dorsal és un acer amb valor màxim de carboni equivalent no superior al  0.43% o ser 
del mateix material que el més soluble dels materials de base a unir. 

 

No han de canviar-se, sense autorització del director d’obra, les qualitats del material especificades en el projecte, 
encara que tal canvi impliqui un augment de característiques mecàniques.  
 

Identificació de materials 
Les característiques dels materials subministrats han d’estar documentades de manera que puguin comparar-se 
amb els requisits establerts en el plec de condicions. A més, els materials han de poder-se identificar en totes les 
etapes de fabricació, de forma única i per un sistema apropiat. 
 

La identificació pot basar-se en registres documentats per a lots de producte assignats a un procés comú de 
producció, però cada component ha de tenir una marca duradora, distingible, que no li produeixi dany i resulti 
visibles darrere del muntatge. 
 

En general i llevat que ho prohibeixi el plec de condicions, estan permesos els números estampats i les marques 
punxonades per al marcat, però no les entalladures cisellades. En tot cas el plec de condicions ha d’indicar totes les 
zones en què no es permeti l’ús d’estampadores, encunys o punxons per a realitzar les marques. 
 

Característiques especials 
 

a) Tota restricció especial sobre discontinuïtats o reparacions de defectes de superfície; 
 

b) Tots els assaigs per a identificar imperfeccions o defectes interns, laminacions o fissures en zones a soldar dels materials; 
 

c) Tot requisit per a material amb resistència millorada a la deformació en la direcció perpendicular a la superfície. 
 

Aquestes indicacions han d’aparèixer indicades en el plec de condicions. 
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Manipulació i emmagatzematge  
El material ha d’emmagatzemar-se seguint les instruccions del seu fabricant i no fer-se servir si ha superat la vida 
útil en magatzem especificada. Si per la forma o el temps d’emmagatzematge pogués haver patit un deteriorament 
important, abans de la seva utilització ha de comprovar-se que continuen complint amb els requisits establerts. 
 

Els components estructurals han de manipular-se i emmagatzemar-se de forma segura, evitant que es produeixin 
deformacions permanents i de manera que els danys superficials siguin els mínims. Cada component ha de protegir-
se de possibles danys en els punts d’on se subjecta per a la seva manipulació. Els components estructurals 
s’emmagatzemaran apilats sobre el terreny però sense contacte amb ell, evitant qualsevol acumulació d’aigua.  
 
Operacions de fabricació en el taller 
 

Tall 
S’ha de realitzar per mitjà de serra, cisalla, tall tèrmic (oxitall) automàtic i, només si aquest no és practicable, oxitall 
manual.  
 

S’acceptaran talls obtinguts directament per oxitall sempre que no tinguin irregularitats significatives i s’hagin 
eliminat les restes d’escòria.  
 

El plec de condicions especificarà les zones que no són admissible material endurit després de processos de tall.  
 

Conformat  
L’acer es pot doblegar, premsar o forjar fins que adopti la forma requerida, utilitzant processos de conformat en 
calent o en fred, sempre que les característiques del material no quedin per sota dels valors especificats.  
 

Per al conformat en calent es seguiran les recomanacions del productor siderúrgic. El conformat es realitzarà amb el 
material en estat vermell cirera, manejant-se de forma adequada la temperatura, el temps i la velocitat de 
refredament. No es permetrà el doblegat o conformat en l’intèrval de calor blava (250ºC a 380ºC), ni per a acers 
termomecànics o temperats i tremps, llevat que es realitzin assaigs que demostrin que, després del procés, 
continuen complint els requisits especificats en el plec de condicions.  
 

Es pot emprar la conformació per mitjà de l’aplicació controlada de calor seguint els criteris del paràgraf anterior.  
 

Es permet el conformat en fred, però no la utilització de martellades.  
 

Els radis d’acord mínims per al conformat en fred són: 
 

Taula extreta de l’apartat 10.2.2 del CTE-SE-A 

Espessor de la xapa (mm) Radi (interior) de l’acord 

t <4 t 

4 < t <8 1,5 t 

8 < t <12 2 t 

12 < t <24 3 t 
 

Perforació 
Els forats han de realitzar-se per trepatge o un altre procés que proporcioni un acabat equivalent.  
 

El punxonament s’admet per a materials de fins a 25 mm de gruix, sempre que el gruix nominal del material no sigui 
major que el diàmetre nominal del forat (o dimensió mínima si el forat no és circular). Es poden realitzar forats per 
mitjà de punxonament sense escairat excepte a les zones en què el plec de condicions especifiqui que hagin d’estar 
lliures de material endurit. Una possibilitat és punxonar fins a una grandària 2 mm inferior al diàmetre definitiu i 
trepar fins al diàmetre nominal.  
 

Els forats allargats es realitzaran per mitjà d’una sola operació de punxonament o per mitjà de trepatge o 
punxonament de dos forats i posterior oxitall.  
 

Les rebaves s’han d’eliminar abans de l’acoblament, no sent necessari separar les diferents parts quan els forats 
estan trepanats en una sola operació a través de les dites parts unides fermament entre si.  
 

L’aixamfranament es realitzarà després del trepant o punxonament del forat normal.  
 

Angles entrants i entalles  
Aquests punts han de tenir un acabat arrodonit, amb un radi mínim de 5 mm.  
Quan aquest acabat es realitzi per mitjà de punxonament en xapes de més de 16 mm de gruix, els materials 
deformats s’han d’eliminar per mitjà d’esmolat. 
 

Superficie de suport de contacte 
Els requisits de planeïtat i grau d’acabat en suports per contacte han d’especificar-se en el plec de condicions.  
Les superfícies han d’estar acabades formant angles rectes, complint les toleràncies geomètriques especificades en 
aquesta memòria. En el cas que es comprovi la planeïtat abans de l’armat d’una superfície simple contrastant-la 
amb un cantell recte, l’espai entre superfície i cantell no superarà els 0,5 mm.  
 

S’ha de tenir en compte durant la fabricació els requisits per a l’ajust després de l’alineació i el cargolament que 
mostra la figura 10.1.  



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 83 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

Si la separació supera els límits indicats podran utilitzar-se falques i folres per a reduir-la i que compleixi amb els 
límits especificats. Les falques poden ser platines d’acer inoxidable, no havent d’utilitzar més de tres en qualsevol 
punt i podent-se fixar en la seva posició per mitjà de soldadures en angle o a límit amb penetració parcial. 
 

Si hi ha enrigidors a fi de transmetre esforços en suports de contacte total, la separació entre superfícies de suport 
no serà superior a 1 mm i menor que 0,5 mm sobre, almenys, les dos terceres parts de l’àrea nominal de contacte. 

 

 
 

Entroncaments  
No es permetran més entroncaments que els establerts en el projecte o autoritzats pel director d’obra. Els dits 
entroncaments es realitzaran conforme al procediment establert.  
 

Soldeig 
Pla de soldeig 
S’ha de proporcionar al personal encarregat un pla de soldeig que, com a mínim, inclourà tots els detalls de la unió, 
les dimensions i el tipus de soldadura, la seqüència de soldeig, les especificacions sobre el procés i les mesures 
necessàries per a evitar desgarrament laminar.  
 

Qualificació  
Qualificació del procés de soldeig 
Si en el plec de condicions es requereix la realització d’assaigs del procediment de soldeig, s’ha de realitzar abans 
del començament de la producció. Si no s’utilitza un procés de soldeig qualificat per assaig durant més de tres anys, 
s’ha d’inspeccionar una proveta d’una prova de producció perquè sigui acceptat.  
S’han de realitzar assaigs per a processos totalment automàtics, soldeig de xapes amb imprimació en taller o amb 
penetració profunda. En l’últim cas assenyalat, així com si s’empra el soldeig amb doble passada per ambdós costats 
sense presa d’arrel, ha d’assajar-se una proveta cada sis mesos. 
 

Qualificació de soldadors   
Els soldadors han d’estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la norma UNE-EN 287-
1:1992, i si realitzen tasques de coordinació del soldeig, tenir experiència prèvia en el tipus d’operació que 
supervisa. Cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza.  
 

Preparació per al soldeig 
Les superfícies i vores han de ser els apropiats per al procés de soldeig que s’utilitzi i estar exempts de fissures, 
entalladures, materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures i humitat.  
 

Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos per mitjà de dispositius adequats o soldadures 
de puntegis, però no per mitjà de soldadures addicionals, i han de ser accessibles per al soldador. Es comprovarà 
que les dimensions finals estan dins de toleràncies, establint-se els marges adequats per a la distorsió o contracció.  
Els dispositius provisionals per al muntatge, han de ser fàcils de retirar sense danyar la peça. Les soldadures que 
s’utilitzen han d’executar-se seguint les especificacions generals i, si es tallen al final del procés, la superfície del 
metall base ha d’allisar-se per esmolament. S’eliminaran totes les soldadures de punteig no incorporades a les 
soldadures finals.  
 

S’ha de considerar la utilització de preescalfament quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament 
puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada per la calor. Quan s’utilitzi, s’estendrà 75 mm en 
cada component del metall base.  
 

Tipus se soldadura  
A continuació s’indiquen requisits per a l’execució dels tipus de soldadura més habituals, havent de figurar en el 
plec de condicions els corresponents a qualsevol altre tipus de soldadura i sempre tenir nivell de qualitat anàleg al 
d’aquesta memòria. 
 

Soldadures per punts  
Una soldadura de punteig ha de tenir una longitud mínima de quatre vegades la grossària de la part més grossa de 
la unió i que 50 mm.  
 

El procés de soldeig ha d’incloure les condicions de deposició de soldadures de punteig, quan aquest sigui mecànic o 
totalment automatitzat. Aquestes soldadures han d’estar exemptes de defectes de deposició i, si estan fissurades, 
han de rectificar-se i netejar-se a fons abans del soldeig final.  
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Soldadura en angle 
Ha d’existir un contacte el més estret possible entre les parts a què es van a unir per mitjà d’una soldadura en angle.  
La soldadura dipositada no serà menor que les dimensions especificades per a la grossària de gola i/o la longitud del 
costat del cordó.  
 

Soldadura a topall 
Ha de garantir-se que les soldadures són sanes, amb el gruix total de gola i amb final adequat en els extrems. S’ha 
d’especificar en el plec de condicions si s’han d’utilitzar xapes de vessament per a garantir les dimensions del cordó.  
 

Es poden realitzar soldadures amb penetració completa soldades per un sol costat utilitzant o no xapa dorsal. La 
utilització d’aquesta última ha d’estar autoritzada en el plec de condicions i ha de ser estretament fixada al metall 
base.  
 

La presa d’arrel en el dors del cordó tindrà forma de "v" simple, podrà realitzar-se per arc-aire, o per mitjans 
mecànics, fins una profunditat que permetria garantir la penetració completa en el metall de la soldadura 
prèviament dipositada.   
 

Soldadura de tap i trau  
Les dimensions dels forats per a aquestes soldadures han d’especificar-se en el plec de condicions  i ser suficients 
perquè es tingui un accés adequat al soldeig. Si es requereix que s’omplin amb metall de soldadura, es comprovarà 
prèviament que és satisfactòria la soldadura en angle. 
 

Unions cargolades 
Utilització de cargols 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser 12 mm, llevat que s’especifiqui una altra cosa en el projecte.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall excepte en el cas que s’utilitzi el cargol com calibrat.  
 

L’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella després d’estrènyer-la-hi entre la superfície de suport de la 
femella i la part no enroscada de l’espiga, a més del sortint de rosca, ha d’haver-hi:  

a) Quatre filets de rosca complerts per a cargols pretesats;  
b) Un filet de rosca complet per a cargols sense pretesar.  

No han de soldar-se els cargols, llevat que ho indiqui el plec de condicions. Quan els cargols es disposen en posició 
vertical, la femella se situarà per sota del cap del cargol.  
 

Utilització de femelles 
Ha de comprovar-se abans de la col·locació, que les femelles poden desplaçar-se lliurement sobre el cargol 
corresponent.  
 

Per a assegurar les femelles no seran necessàries mesures addicionals a l’estranyament normal, ni s’han de soldar, 
llevat que així ho indiqui el plec de condicions. 
 

Utilització de volanderes 
En forats rodons normals i amb cargols sense pretesar, normalment no cal utilitzar volanderes, encara que la seva 
utilització pugui reduir danys en els recobriments. El diàmetre de les volanderes que s’han d’usar amb forats 
sobredimensionats o de dimensions especials, així com els requisits per a la utilització de volanderes en falca o 
volanderes que indiquin la pressió, ha d’indicar-se en el plec de condicions.  
 

Si s’utilitzen volanderes per sota el cap dels cargols, aquestes han de ser aixamfranades i situar-se amb el xamfrà 
cap al cap del cargol.  
 

Per a cargols pretesats, s’utilitzaran volanderes planes endurides de la forma següent:  
a) per a cargols 10,9 sota del cap del cargol i de la femella;  
b) per a cargols 8,8 sota de l’element que es gira (el cap del cargol o la femella).  

 

Estrènyer els cargols sense pretesar 
Cada conjunt de cargol, femella i volandera (s) ha d’aconseguir la condició de "estrènyer a límit" sense 
sobrepretesar els cargols. Aquesta condició és la que aconseguiria un home amb una clau normal, sense braç de 
prolongació.  
 

Per als grups grans de cargols l’estrenyiment ha de realitzar-se des dels cargols centrals cap a l’exterior i fins i tot 
realitzar algun cicle d’estrenyiment addicional.  
 

Estrènyer els cargols pretesats 
Els cargols d’un grup, abans d’iniciar el pretesat, han d’estar collats com si fossin cargols sense pretesar.  
 

A fi d’aconseguir un pretesat uniforme, l’estrenyiment es realitzarà progressivament des dels cargols centrals d’un 
grup fins als laterals i posteriorment realitzar cicles addicionals d’estrenyiment. Poden utilitzar-se lubricants entre 
les femelles i cargols o entre les volanderes i el component que gira, sempre que no s’arribi a la superfície de 
contacte, estigui contemplat com a possibilitat pel procediment i ho admeti el plec de condicions.  
 

Si un conjunt cargol, femella i volandera (s) s’ha estret fins al pretesat mínim i després afluixat, ha de ser retirat i 
descartar la seva utilització, llevat que ho admeti el plec de condicions.  
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L’estrenyiment es realitzarà seguint un dels procediments que s’indiquen a continuació, el qual, ha d’estar calibrat 
per mitjà d’assaigs de procediment adequats.  
 

a) Mètode de control del parell torçor: S’utilitza una clau dinamomètrica ajustada al parell mínim requerit per a aconseguir 
el pretesat mínim anteriorment especificat.  

b) Mètode del gir de femella: Es marca la posició de "estrènyer a límit " i després es dóna el gir de la femella indicat en la 
taula 10.1 d’aquesta memòria. 

c) Mètode de l’indicador directe de tensió:Les separacions mesurades en les volanderes indicadores de tensió poden fer-se 
la mitja per a establir l’acceptabilitat del conjunt cargol, femella i volanderes.  

 

Taula 10.1 (segons CTE-SE-A). Valors indicatius del gir en el mètode de gir femella 

Espessor nominal total de la unió e Angle de gir a aplicar (graus) 

e<2d 120 

2d < e <4d 150 

4d < e <6d 180 

6d < e <8d 210 

8d < e <10d 240 

e >10d - 
Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8 

 
Mètode combinat: Es realitza un estrenyiment inicial pel mètode a), amb una clau ajustada a un parell torçor amb el 
que s’arriba al 75% del pretesat mínim definit en aquest apartat, a continuació es marca la posició de la femella 
(com en el mètode b) i, finalment, es dóna el gir de femella indicat en la taula següent.  
 

Taula 10.2 (segons CTE-SE-A). Valors indicatius del gir en el mètode combinat 

Espessor nominal total de la unió e Angle de gir a aplicar (graus) 

e<2d 60 

2d < e <6d 90 

6d < e <10d 120 

e >10d - 
Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8 

 
Superfícies de contacte en unions resistents al desplaçament  
Es pot preparar una superfície de contacte per produir la classe de superfície especificada en el plec de condicions, 
podent-se utilitzar tractaments o recobriments garantits per assaigs que s’especifiquen en l’esmentat plec. 

 

Altres tipus de cargols 
a) Cargols aixamfranats. Es pot utilitzar aquest tipus de cargols en unions tant pretesades com sense pretesar. El plec de 

condicions inclourà la definició de l’aixamfranat i toleràncies de manera que el cargol quedi nominalment enrasat amb la 
superfície de la xapa exterior.  

b) Cargols calibrats i perns d’articulació.  Es poden utilitzar en unions tant pretesades com sense pretesar. Les espigues 
d’aquests elements han de ser de classe de tolerància h 13 i els forats de la classe H 11 segons ISO 286-2. La rosca d’un 
cargol o pern calibrat no ha d’estar inclosa en el pla de tallant. Els forats per a ser escairats posteriorment en obra, es 
faran inicialment, com a mínim, 3 mm més petits.  

c) Cargols hexagonals d’injecció. Les característiques d’aquest tipus de cargols es definiran en el plec de condicions.  

 
Tractament de protecció 
Els requisits per als tractaments de protecció han d’incloure’s en el plec de condicions. 
 

Preparació de la superfícies 
Les superfícies es prepararan adequadament. Poden prendre’s com a referència les normes UNE-EN-ISO 8504-
1:2002 i UNE-EN-ISO 8504-2:2002 per a neteja per doll abrasiu, i UNE-EN-ISO 8504-3:2002 per a neteja per eines 
mecàniques i manuals.  
 

Es realitzaran assaigs de procediment dels processos per sorrejat al llarg de la producció, a fi d’assegurar la seva 
adequació per al procés de recobriment posterior.  
 

Es repararan, d’acord amb aquesta norma, tots els defectes de superfície detectats en el procés de preparació.  
 

Les superfícies que estiguin previstes que hagin d’estar en contacte amb el formigó, en general, no han de pintar-se, 
sinó simplement netejar-se.  
 

El sistema de tractament en zones que confronten una superfície que estarà en contacte amb el formigó, ha 
d’estendre’s almenys 30 mm de la dita zona.  
 

S’ha d’extremar l’atenció i acord amb allò que s’ha especificat en el plec de condicions en el cas de superfícies de 
fregament, seguint allò que s’ha indicat en el punt d’execució i muntatge en taller. En qualsevol cas aquestes 
superfícies han de protegir-se darrera de la seva preparació fins al seu armat amb cobertes impermeables. 
 

No s’utilitzaran materials que perjudiquin la qualitat d’una soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar i 
després de realitzar la soldadura, no s’ha de pintar sense, abans, haver eliminat les escòries.  
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Mètodes de recobriment 
 

Galvanització: 
a) Es realitzarà d’acord amb UNE-EN-ISO 1460:1996 o UNE-EN-ISO 1461:1999, segons procedeixi;  
b) si és el cas, les soldadures han d’estar segellades abans d’usar un decapatge previ a la galvanització; 
c) Si hi ha espais tancats en l’element fabricat es disposaran forats de porga on indiqui el plec de condicions; 
d) Les superfícies galvanitzades han de netejar-se i tractar-se amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb 

dissolvent àcid o sorrejat abans de ser pintades.  
 

Pintura 
a) Immediatament abans de començar a pintar es comprovarà que les superfícies compleixen els requisits del 

fabricant; 
b) Es pintarà seguint les instruccions del fabricant i si es fa més d’una capa, s’usarà en cada una d’elles una 

ombra de color diferent; 
c) Es protegirà les superfícies pintades de l’acumulació d’aigua durant un cert període, d’acord amb les dades 

del fabricant de pintura.  
 

Tractament dels elements de fixació  
Per al tractament d’aquests elements s’ha de considerar el seu material i el dels elements a unir junt amb el 
tractament que aquests porten prèviament, el mètode d’estrenyiment, la classificació contra la corrosió i qualsevol 
altra circumstància indicada en el plec de condicions. 
 

Execució de soldeig i muntatge en taller (tractament de protecció) 
Els components han d’estar acoblats de manera que no resultin danyats o deformats mes allà de les toleràncies 
especificades.  
 

Totes les unions per a peces provisionals a utilitzar en fase de fabricació han d’estar fetes d’acord amb aquesta 
memòria i seran coherents amb el projecte.  
 

Tots els requisits relatius a contrafletxes o ajustos previs que s’indiquin en el plec de condicions per a ser 
incorporats en components prefabricats, han de comprovar-se després de completar la fabricació.  
Després de completar la fabricació, la fixació entre components que estan interconnectats en interfícies de 
connexió múltiples han de comprovar-se utilitzant plantilles dimensionals o per mitjà de fixació conjunta dels 
components.  
 

Ha d’evitar-se:  
a) La projecció d’espurnes erràtiques de l’arc i, si es produeix, ha de sanejar-se la superfície de l’acer i inspeccionar-se;  
b) La projecció de soldadura i, si es produeix, ha de ser eliminada.  

 

Els defectes no han de cobrir-se amb soldadures posteriors i han d’eliminar-se de cada passada abans de la següent. 
El mateix ha de fer-se amb qualsevol escòria.  
 

Les reparacions de soldadura han de realitzar-se seguint una especificació de procediment de soldeig. 
El rectificat amb mola abrasiva de la superfície de les soldadures complertes ha d’estar especificat en el plec de 
condicions.  
 

El plec de condicions ha de contemplar els procediments per al tractament tèrmic de components soldats.  
S’ha de controlar la temperatura màxima de l’acer i el procés de refredament, quan es realitzen correccions de 
distorsions de soldeig per mitjà d’aplicació local de calor.  
 

Durant la fabricació i el muntatge han d’adoptar-se totes les precaucions per a garantir que s’aconsegueix la classe 
especificada de superfície de fregament per a unions resistents al lliscament.  
 

En el moment del muntatge en taller, les superfícies de contacte han d’estar lliures de qualsevol producte 
contaminant, com ara oli, brutícia o pintura. Han d’eliminar-se les rebaves que impossibilitarien un assentament 
sòlid de les parts a unir. L’oli ha d’eliminar-se de la superfície de l’acer per mitjà de l’ús de netejadors químics i no 
per mitjà de neteja per bufador.  
 

Si les superfícies sense recobrir no es poden armar directament després de la preparació de les superfícies de 
contacte, se les ha d’alliberar de totes les pel·lícules primes d’òxid i qualsevol altre material solt, per mitjà de 
raspallat amb raspall metàl·lic. Es posarà atenció de no danyar ni polir la superfície rugosa.  
 

Les zones tancades o amb difícil accés després de l’armat, han de ser tractades prèviament, havent-se d’especificar 
en el plec de condicions si s’ha d’utilitzar un tractament de protecció intern o si es va a segellar per soldeig, i en 
aquest cas també s’especificarà el segellat de les zones tancades que es travessen amb elements de fixació 
mecànics.  
 

No es realitzarà cap tractament superficial sobre els elements de fixació abans que s’hagin inspeccionat. 
 

Control de fabricació en taller 
Totes aquestes operacions han d’estar documentades i si es detecta una disconformitat, si és possible, es corregirà i 
es tornarà a assajar i, si no és possible, es podrà compensar realitzant les oportunes modificacions d’acord amb el 
plec de condicions. 
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Materials i productes fabricats 
Es comprovarà per mitjà dels documents subministrats amb els materials i productes fabricats, que aquests 
coincideixen amb les comandes. Si no s’inclou una declaració del subministrador que els productes o materials 
compleixen amb el plec de condicions, es tractaran com a productes o materials no conformes. 
 

Dimensions geomètriques 
Els mètodes i instruments per ales preses de mesures dimensionals es podran seleccionar d’entre els indicats en 
UNE-EN-ISO 7976-1:1989 i UNE-EN-ISO 7976-2:1989, i la precisió de les mesures es podrà establir d’acord amb UNE-
EN-ISO 8322.  
 

Ha d’haver-hi un pla d’inspecció i assaigs en què es fixen la localització i freqüència de les mesures, així com els 
criteris de recepció que estaran d’acord amb les toleràncies de fabricació establertes en aquesta memòria. 
 

Assaig i procediment 
Si després de l’assaig els processos no són conformes, no han d’utilitzar-se fins que s’hagin corregit i tornat a 
assajar. 
 

Oxitall 
La capacitat del procés ha de comprovar-se periòdicament produint quatre mostres dels assaigs de procediment:  

a) Una mostra de tall recte del material de major grossària tallada;  
b) Una mostra de tall recte del material de menor grossària tallada; 
c) Una mostra de cantell viu;  
d) Un arc corbat.  

 

Sobre cada una de les dos mostres rectes, en una longitud no inferior a 200 mm s’avaluarà la superfície, de manera 
que la desviació de l’angle recte en el tall (u) en mm i la profunditat de les estries en les cares de la xapa oxitallada 
(Rz) en micres, compleixi:  

U <1 + 0,015 a 
Rz < 110 + 1,8 a 

On A: espessor del material en mm. 

El valor de Rz serà el valor mitjà de les amplituds (z) de cinc longituds individuals de mesures (vegi següent figura 
10.2).  

 

 
 

Figura 10.2 (Segons CTE-SE-A) Bords oxitallades. Profunditat de les estries 
 

Processos que poden produir dureses locals. 
La capacitat del procés es comprovarà produint quatre mostres a partir dels assaigs de procediment, comprenent la 
gamma de materials utilitzats en els que sigui més fàcil que es produeixi enduriment local. Sobre cada mostra es 
faran quatre assaigs de duresa local d’acord amb UNE-EN-ISO 6507 en les zones més afectades, no havent de passar 
de 380 HV 10 el pitjor valor obtingut. 
 

Procés de perforació 
La capacitat del procés es comprovarà periòdicament produint vuit mostres a partir dels assaigs del procediment 
que comprenguin tota la gamma de diàmetres de forats, grossàries i tipus de materials utilitzats. Les grandàries dels 
forats han de complir en ambdós extrems amb la classe de tolerància H11 de la UNE-EN-ISO 286-2:1988. 
 

Soldeig 
Qualsevol assaig no inclòs en aquest apartat ha de ser indicat en el plec de condicions.  
La inspecció final per assaigs no destructius ha de realitzar-se després de 16 hores de la seva realització (40 hores en 
el cas de soldadures a límit en grossàries majors de 40 mm.), i abans que pugui resultar inaccessible.  
La realització de correccions en distorsions no conformes obliga a inspeccionar les soldadures situades en aquesta 
zona.  
En el plec de condicions s’han d’incloure els criteris per a l’acceptació de les soldadures, havent de complir les 
soldadures reparades els mateixos requisits que les originals.  
 

Abast de la inspecció  
En el plec de condicions s’indicarà si es realitzaran o no assaigs no destructius, els mètodes a emprar i la localització 
de les soldadures que es van a inspeccionar, però s’ha de realitzar sempre una inspecció visual sobre tota la longitud 
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de totes les soldadures, en la que almenys es comprovarà la presència i situació de les mateixes, la grandària i 
posició, s’inspeccionaran les superfícies i formes, es detectaran defectes de superfície i esquitxades.  
 

En les zones d’unió i fora de la unió en peces armades, les soldadures transversals (en xapes d’ànima i ala abans de 
l’armat o en angle en extrems d’unions amb cavalcament), s’assajaran les cinc primeres unions de cada tipus amb 
anàlogues dimensions, els mateixos materials i geometria de soldadura i en les que s’utilitza el mateix procediment. 
Si aquestes cinc primeres compleixen els criteris d’acceptació, s’assajarà una en cinc unions de cada tipus.  
 

En soldadures longitudinals, s’assajaran 0,5 m cada 10 m o part, de totes les unions (incloent un en quatre extrems 
de soldadura).  
 

En soldadura de lligat (corretges, enrigidors de vinclament, etc.) s’assajarà un en vint punts de fixació.  
 

En el cas que apareguin més imperfeccions de les admeses, s’augmentarà la freqüència dels assaigs.  
 

Una inspecció parcial exigirà una selecció de zones a assajar aleatòria, tenint en compte el tipus de nus, material i 
procediment de soldadura.  
 

Mètodes d’assaig no destructius 
A més de la inspecció visual, es contemplen aquí els mètodes següents: Inspecció per partícules magnètiques, assaig 
per líquids penetrants, assaig per ultrasons i assaigs radiogràfics.  
 

La inspecció per partícules magnètiques o si aquestes no són possibles, els assaigs per líquids penetrants, es podran 
fer servir per a qualsevol espessor en unions amb penetració complerta, soldadures en angle i amb penetració 
parcial.  
 

Es poden emprar assaigs per ultrasons per a unions a límit, en T, en creu i en cantonada, totes elles per penetració 
complerta, quan l’espessor en l’element de major grossària és major de 10 mm. En les unions a límit amb 
penetració total poden emprar-se assaigs radiogràfics en comptes d’ultrasons si el màxim gruix és menor de 30 mm, 
encara que amb alguna reserva amb relació a la detecció de defectes d’arrel quan es solda per un sol costat amb 
xapa de recolzament.  
Per a soldadures en angle i amb penetració parcial en unions en T, en creu i en cantonada, es podran utilitzar 
assaigs per ultrasons quan el costat més curt del cordó de soldadura no sigui menor de 20 mm. En aquestes 
soldadures es poden utilitzar assaigs per ultrasons per a comprovar el desgarrament laminar. 
 

Unions mecàniques 
Totes les unions mecàniques, pretesades o sense pretesar després de l’estrenyiment inicial, i les superfícies de 
fregament es comprovaran visualment. Després de la comprovació dels criteris d’acceptació, la unió ha de refer-se 
si la disconformitat prové de que s’excedeixen els criteris establerts per als espessors de xapa, altres 
disconformitats podran corregir-se, havent de tornar-se a inspeccionar després d’arreglar-lo. 
 

Inspeccions addicionals en unions amb cargols pretesats 
L’inspector estarà present com a mínim en la instal·lació del 10 % dels elements de fixació, i presenciarà la retirada i 
reinstal·lació de tots els cargols als què no s’hagi aplicat el mètode definit o si l’ajust de l’indicador final de la 
pretensió no està dins dels límits especificats. Posteriorment inspeccionarà el grup total d’aquests cargols.  
 

Quan s’hagi aplicat el mètode de control del parell d’estrènyer, es comprovarà el 10 % dels cargols (amb un mínim 
de dos), aplicant de nou una clau dinamomètrica capaç de donar una precisió del  + 5 %. Si qualsevol femella o 
cargol gira 15t per aplicació del parell d’inspecció, es provaran tots els cargols del grup.  
 

Les no conformitats es corregiran actuant sobre tots els cargols de grup no conforme, utilitzant la seqüència 
correcta i fins que tots ells aconsegueixin el parell d’estrènyer correcte.  
 

Assaig de procediment 
Si no és possible realitzar assaigs adequats dels elements de fixació ja instal·lats després de completar una unió, 
s’inspeccionaran els mètodes de treball. El plec de condicions especificarà els requisits per als assaigs de 
procediment sobre el pretesat de cargols. 

 

Tractament de protecció  
Si s’empra el procés de neteja per sorrejat, es comprovarà la idoneïtat del procés cada tres mesos, seleccionant 
almenys, quatre punts que disten entre si 300 mm. Si el procés no resulta conforme, no s’utilitzarà fins que no sigui 
corregit.  
 

Es realitzarà una inspecció visual de la superfície per a garantir que es compleixen els requisits del fabricant del 
recobriment. Les àrees que resulten no conformes, es tornaran a preparar i seran avaluades de nou.  
 

Assaigs sobre el gruix del recobriment 
Es realitzarà un assaig després d’assecar, amb controls de mostres sobre, almenys quatre llocs en el 10%, com a 
mínim, dels components tractats, fent servir un mètode d’UNE-EN-ISO 2808:2000. El gruix mig ha de ser superior al 
requerit i no hi haurà més d’una lectura per component, inferior al espessor normal i sempre superior al 80% del 
nominal.  
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Els components no conformes es tractaran i s’assajaran de nou i si apareixen molts errors s’emprarà un assaig de 
pel·lícula humida fins que es millori el procés. En aquest assaig es realitzarà el mateix control que en l’assaig 
d’espessor després d’assecar. En aquest assaig totes les lectures de pel·lícula humida han d’excedir l’espessor 
requerit per l’espessor de la pel·lícula seca.  
 

Les reparacions en els recobriments han de complir amb les instruccions del fabricant i ser comprovades 
visualment. 
 

El contingut d’aquest apartat es refereix al control i execució d’obra per a la seva acceptació, amb independència 
del realitzat pel constructor.  
 

Cada una de les activitats de control de qualitat que, amb caràcter de mínims s’especifiquen en aquesta memòria, 
així com els resultats que d’ella es deriven, han de quedar registrades documentalment en la documentació final 
d’obra.  
 

Control de qualitat 
Generalitats 
El contingut d’aquest apartat es refereix al control i execució d’obra per a la seva acceptació, amb independència 
del realitzat pel constructor.  
 

Cada una de les activitats de control de qualitat que, amb caràcter de mínims s’especifiquen en aquesta memòria, 
així com els resultats que d’ella es deriven, han de quedar registrades documentalment en la documentació final 
d’obra.  
 

Control de qualitat de la documentació del projecte 
Té com a objecte comprovar que la documentació inclosa en el projecte defineix de forma precisa tant la solució 
estructural adoptada com la seva justificació i els requisits necessaris per a la construcció.  
 

Control de qualitat dels materials 
En el cas de materials coberts per un certificat expedit pel fabricant el control podrà limitar-se a l’establiment de la 
traça que permeti relacionar de forma inequívoca cada element de l’estructura amb el certificat d’origen que ho 
avala. 
 

Quan en la documentació del projecte s’especifiquen característiques no avalades pel certificat d’origen del 
material (per exemple, el valor màxim del límit elàstic en el cas de càlcul en capacitat), s’establirà un procediment 
de control per mitjà d’assaigs realitzats per un laboratori independent.  
 

Quan s’empren materials que pel seu caràcter singular no estan coberts per una normativa nacional específica a la 
que referir la certificació (volanderes deformables, cargols sense cap, connectadors, etc.) es podran utilitzar 
normatives o recomanacions de prestigi reconegut.  
 

Control de qualitat de la fabricació 
La qualitat de cada procés de fabricació es defineix en la documentació de taller i el seu control té per objectiu 
comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte (per exemple, que les 
toleràncies geomètriques de cada dimensió respecten les generals, que la preparació de cada superfície serà 
adequada al posterior tractament o al fregament suposat, etc.)  
 

El control de qualitat de la fabricació té per objectiu assegurar que aquesta s’ajusta a l’especificada en la 
documentació de taller.  
 

Control de localitat de la documentació del taller 
La documentació de fabricació, elaborada pel taller, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció facultativa de 
l’obra. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:    
 

a) Una memòria de fabricació que inclogui:  
 

1. El càlcul de les toleràncies de fabricació de cada component, així com la seva coherència amb el sistema general de 
toleràncies, els procediments de tall, de doblegat, el moviment de les peces, etc. 

2. Els procediments de soldadura que hagin d’emparar-se, preparació de vores, preescalfaments requerits etc.  
3. El tractament de les superfícies, distingint entre aquelles que formaran part de les unions soldades, les que constituiran 

les superfícies de contacte en unions cargolades per fregament o les destinades a rebre algun tractament de protecció. 
 

b) Els plànols de taller per a cada element de l’estructura (biga, tram de pilar, tram de cordó de gelosia, 
element de triangulació, placa d’ancoratge, etc.) o per a cada component simple si l’element requereix 
diversos components simples, amb tota la informació precisa per a la seva fabricació i, en particular:  

 

1. El material de cada component.  
2. La identificació de perfils i altres productes.  
3. Les dimensions i les seves toleràncies.  
4. Els procediments de fabricació (tractaments tèrmics, mecanitzats, forma d’execució dels forats i dels acords, etc.) i les 

eines a emprar. 
5. Les contrafletxes.  
6. En el cas d’unions cargolades, els tipus, dimensions forma d’estrènyer dels cargols (especificant els paràmetres 

corresponents). 



90 Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

7. En el cas d’unions soldades, les dimensions dels cordons, el tipus de preparació, l’orde d’execució, etc.  

c) Un pla de punts d’inspecció on s’indiquen els procediments de control intern de producció desenvolupats 
pel fabricant, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus (visual, per mitjà d’assaigs no 
destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions derivades de cada un dels resultats possibles, 
etc.  
 

Així mateix, es comprovarà, amb especial atenció, la compatibilitat entre els diferents procediments de 
fabricació i entre aquests i els materials utilitzats. 

 

Control de qualitat de fabricació 
Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitzats en cada procés són els adequats a la 
qualitat prescrita.  
En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades (especialment en el 
cas de les eines de tall de xapes i perfils), que el personal encarregat de cada operació té la qualificació adequada 
(especialment en el cas dels soldadors), que es manté l’adequat sistema de traçat que permeti identificar l’origen de 
cada incompliment, etc.  
 

Control de qualitat del muntatge 
La qualitat de cada procés de muntatge es defineix en la documentació de muntatge i el seu control té per objectiu 
comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte.  
 

El control de qualitat del muntatge té per objectiu assegurar que aquest s’ajusta a l’especificat en la documentació 
de taller.  
 

Control de qualitat de la documentació de muntatge 
La documentació de muntatge, elaborada pel muntador, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció facultativa. 
Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:  

a) Una memòria de muntatge que inclogui:  1. El càlcul de les toleràncies de posició de cada component la descripció de les 
ajudes al muntatge (casquets provisionals de suport, orelletes de hissat, elements de guiat, etc.), la definició de les unions 
en obra, els mitjans de protecció de soldadures, els procediments d’estrènyer de cargols, etc.  2. Les comprovacions de 
seguretat durant el muntatge. 

b) Uns plànols de muntatge que indiquin de forma esquemàtica la posició i moviments de les peces durant el muntatge, els 
mitjans de hissat, els apuntalats provisionals i en general, tota la informació necessària per al correcte maneig de les 
peces. 

c) Un pla de punts d’inspecció que indiqui els procediments de control intern de producció desenvolupats pel muntador, 
especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus (visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els 
mitjans d’inspecció, les decisions derivades de cada un dels resultats possibles, etc.  

 

Així mateix, es comprovarà que les toleràncies de posició de cada component són coherents amb el sistema 
general de toleràncies (en especial en el que el replantejament de plaques base es refereix),  
 

Control de qualitat del muntatge 
Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitats en cada procés són els adequats a la 
qualitat prescrita.  
 

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades, que el personal 
encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada, que es manté l’adequat sistema de traçat que 
permeti identificar l’origen de cada incompliment, etc.  
 

MC 5.2 [Justificació del càlcul]. 
 

1.1. Programes de càlcul 
 

NOM COMERCIAL:  Cype. Arquitectura Ingenieria y Construcción 

EMPRESA:  CYPE Ingenieros S.A. 

VERSIÓ:  2017.k 

LLICENCIA: 97023 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA: 

El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials de rigidesa, 
formant amb barres els elements que defineixen l’estructura: pilars, bigues i biguetes. 
S’estableix la compatibilitat de deformació en tots els nusos considerant sis graus de llibertat 
i es crea la hipòtesis d’indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el 
comportament del sostre,  impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix.  
Als efectes d’obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, per a tots els estats de càrrega es 
realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul 
en primer ordre. 

NOM COMERCIAL: CYPE 3D.  

EMPRESA:  CYPE Ingenieros S.A. 

VERSIÓ:  2017.k 

LLICENCIA:  97023 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA: 
El programa realitza el càlcul d’estructures tridimensionals de barres amb perfils d’acer, fusta 
i alumini, incloent la fonamentació i el sistema d’arriostrament en front de forces 
horitzontals.   
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Disseny d’unions i plaques d’ancoratge d’acer.  

 
NOM COMERCIAL:  Win Eva 

EMPRESA:  E.T.S.A.B + U.P.C. 

VERSIÓ: Wineva 8 

LLICENCIA:  709-X 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA: 
El Win Eva és un programa de resolució d’estructures de barres en dues dimensions, destinat 
a l càlcul de les deformacions elàstiques i els esforços. 

 
NOM COMERCIAL:  Prontuario informático del hormigón estructural 

EMPRESA:  Universidad Politécnica de Madrid 

VERSIÓ:  3.1.5 EHE-08 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA: 
El programa consisteix en el càlcul de seccions de formigó armat, on determinant la 
geometria i la secció d’acer, es poden determinar els esforços màxims assumibles tant per 
ELS, com per ELU.  

 
NOM COMERCIAL:  METALPLA 2009 rev.1 / ESTRUMAD 2009 rev.1 

EMPRESA:  Demontriz programación a medida S.L. 

VERSIÓ: Revisió 82 versió control 2.30 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA: 
El programa realitza el càlcul d’estructures de barres metàl·liques en 2D i 3D, seguint la 
teoria del càlcul matricial i tenint en consideració efectes de segon ordre. 
Per tant s’obtenen resultats d’esforços i deformacions. 
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1.2. Justificació de càlcul de l’estructura 
 

Bigues de 4,60m 
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Bigues de 5,50m 
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Bigues de 6,60m 
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NORMATIVA 
• EHE-08, "Instrucción de Hormigón estructural". 

• EAE , “ Instrucción de Acero estructural” 

• CTE- Código técnico de la Edificación  
 DB-SE-AE Acciones en la edificación 
 DB-SE-C  Cimientos 
 DB-SE-A  Acero 
 DB-SE-F  Fábrica 
 DB-SE-M Fusta 
 DB-SI   Seguridad en caso de incendios 

• NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación” 

• "Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España.  Madrid 1.989. 
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MC 6.  [Paviments].          
 

Prèviament a la col·locació del paviment s'ha de comprovar el perfecte anivellament de la base, el replanteig de les 
peces a col·locar.  
 

El paviment que es proposa son lloses aïllants tipus DANOLOSA, una rajola aïllant de 50 x 50 cm, constituïda per un 
paviment de formigó porós, que actua com a protecció mecànica d'una base aïllant de poliestirè extruït, resultant 
una superfície practicable resistent i aïllada tèrmicament. Aquestes peces protegeixen les membranes de danys 
mecànics, de tensions produïdes pel vent i de variacions de temperatura, allargant la vida de les mateixes. La seva 
superfície esdevé un espai útil per a situar, recolzar els estris i materials necessaris per a fer manteniment de la 
coberta de la nau central, a banda que la seva resistència mecànica, dimensions i acabat de la llosa, permet la 
construcció de bancades i instal·lació de nans per a equips i instal·lacions, donant continuïtat al pas de l’aigua sota 
el paviment. Donat el seu caràcter desmuntable, proporciona un fàcil manteniment de la coberta, pel ràpid accés a 
la impermeabilització que proporciona. 
 

Es col·loca en obra sense material d'unió, dipositant amb cura, i preferiblement sobre una capa antipunxonament 
geotèxtil que cobreixi la impermeabilització o directament sobre la mateixa, recolzant la seva capa aïllant. Les 
plaques aniran dipositades al màxim, sense juntes de dilatació i sense farciment en elles; en canvis d'aiguafons i 
careners obliqües, s'haurà de tallar la peça amb una radial de baixes r.p.m. tipus DU-200-L refrigerada per aigua o 
similar. S'haurà de deixar un petit espai (3 - 5 mm) per a permetre les dilatacions quan ens trobem elements 
singulars. No s'han d'utilitzar martells per anivellar o encaixar les peces. 
 

Abans de col·locar el producte es recomana realitzar una prova d'estanquitat a la impermeabilització de la coberta. 
 
 

MC 6.  [Revestiments].          
 

A l’interior s’ha previst un enguixat reglejat sobre el parament corbat de les voltes amb guix B1, acabat lliscat amb guix 
C6. 
 

A l’exterior s’ha previst la reparació de revestiments existents aplicant un arrebossat a bona vista sobre paraments 
verticals amb morter  de ciment, remolinat fi. 
 

En la reparació de coronaments de façana s’ha previst la reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de 
recuperació col·locades seguint les proporcions i disposició original amb morter mixt de ciment blanc. Seguidament la 
col·locació de peces ceràmiques de maó massís d’elaboració manual amb proporcions i col·locació a símil dels existents 
amb morter mixt. 
 

S’ha revist també la reposició de les parts d’envà pluvial desmuntats, a la mitgera de l’edifici plurifamiliar veí, amb 
planxes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix, col·locades horitzontalment, amb cavalcament, amb 
fixacions mecàniques sobre guies verticals, de perfils galvanitzats tipus omega, perfil de junt d’estanqueïtat vertical entre 
plaques, amb aïllant interior amb plaques de poliestirè extruït, i remats de planxes d’acer prelacat. 
 

 

 

MC 7.  [Impermeabilitzacions].          
 

S’ha previst la impermeabilització dels terrats que es planteja amb uns treballs previs de formació de mitja canya 
perimetral i canal longitudinal amb morter per seguidament aplicar una imprimació bituminosa de base aquosa 0,3 
kg/m

2
, tipus CURIDAN de DANOSA o similar, sobre el que es col·locarà una làmina bituminosa de betum modificat i 

elastòmers SBS, amb armadura de fibra de vidre, de 3 kg/m
2
, tipus GLASDAN 30 p elàstica de DANOSA, adheria al suport. 

Seguidament es procedirà a la col·locació d’una segona capa de làmina bituminosa de betum modificat amb elastòmers 
SBS, amb armadura de feltre de polièster, de 4 kg/m2, tipus ESTEREDAN 40 P ELAST  de DANOSA o similar, adherida a la 
capa anterior amb soplet, sobre el que es col·locarà una capa separadora geotèxtil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA 
per rebre el paviment. 
 

En paral·lel s’executarà la formació de minvells de 20 cm d’alçada mínima, amb col·locació d’una banda de reforç E30 
PELAST i banda d’acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de feltre de polièster reforçat de 4 
kg/m2, ESTEREDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines, i perfil metàl·lic DANOSA fixat mecànicament 
al parament i segellat amb cordó elàstic tipus ELASTYDAN pu 40 gris entre el perfil i el parament, també la formació de 
una canal longitudinal amb una banda de reforç E30 PELAST i banda d’acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, 
amb armadura de feltre de polièster reforçat de 4 kg/m

2
, ESTEREDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre 

làmines. 
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CC.  [Control de qualitat]. 
 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics pel desenvolupament del projecte de 
control, a fi de complir amb la normativa establerta. 
 

- L’Arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls 
de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a 
mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en 
qualsevol cas tots aquells que l’Arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir 
criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre 
d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 

- L’Arquitecte tècnic o aparellador que, si s’escau, intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar 
coneixement al promotor. En el programa de control de qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra 
que cal controlar, les classes d’assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels 
assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del 
contingut del projecte. 
 

- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment 
en que es produeixi el seu acreditament. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la 
Direcció Facultativa en el termini màxim de 10 dies des del moment en que es van encarregar. A tal efecte el 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li 
corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l’efecte. 
El retard en la realització de les obre motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del 
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o 
part dels treballs d’execució si considera que la seva realització sense disposar de les actes de resultats pot 
comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 

- El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa 
de control de qualitat, restant 
facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la 
Direcció Facultativa. 
 

[Pla de Control de Qualitat]. 
 

Es redacta el present Pla de Control de Qualitat com a annex del projecte ressenyat a continuació per tal de complir 
el que estableix en matèria de Control de Qualitat a  l'Edificació i en el RD314/2006, de 17 de març pel qual s’aprova 
el CTE modificat per RD 1371/2007. 
 

Projecte 
REHABILITACIÓ DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L’ANTIGA ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC 
DE MANRESA 

Situació 
Carrer Sant Francesc, 13 
Carrer de les Campanes, 2 - 4 

Població 08241Manresa 

Promotor Ajuntament de Manresa 

Arquitectes Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué i Sancho 

Directors de obra Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué i Sancho 

Director de l’execució Sònia Cuevas Gonzàlez 
 

El control de qualitat de les obres inclou: 
 

A. El control de recepció de productes 
B. El control de l'execució 
C. El control de l'obra acabada 
 

Per a això: 
 

El director de l’execució de l’obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és conforme amb 
el que s’estableix al projecte, els seus annexes i modificacions. 
El constructor demanarà als subministradors de productes i facilitarà al director de l’obra i al director d’execució de 
l’obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les instruccions d’ús i manteniment, i les 
garanties corresponents quan sigui procedent. 
 

La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà servir,si 
així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de l'obra. 
 

Un cop finalitzada l’obra, si escau, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director 
d’execució d’obra al Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l’Administració Pública competent, que 
asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui acreditin un interès legítim. 
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A. CONTROL DE RECEPCIÓ DELS PRODUCTES 
 

El control de recepció té per objecte comprovar les característiques tècniques mínimes exigides que han de reunir 
els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les condicions de 
subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció. 
Durant la construcció de les obres el director de l'execució de l'obra realitzarà els següents controls: 
 

1. Control de la documentació dels subministraments 
Els subministradors lliuraran al constructor, qui els facilitarà al director de l'execució de l'obra, els documents 
d'identificació del producte exigits per la normativa d'obligat compliment i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
 

- Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge. 
- El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física. 
- Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les directives Europees que afectin els productes subministrats. 

 

- En el cas de formigons estructurals el control de documentació es realitzarà d'acord amb l'apartat. 79.3.1. de l'EHE, 
facilitant els documents indicats abans, durant i després del subministrament. 
 

Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat 
El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
 

- Els distintius de qualitat que tinguin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s'escau, el reconeixement oficial del distintiu d'acord 
amb el que estableix l'article 5.2.3 del capítol 2 del CTE. 
- Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d'acord amb el que 
estableix l'article 5.2.5 del capítol 2 del CTE, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
- El procediment per a formigons estructurals és l'indicat en l'apartat 79.3.2. de l'EHE. 
El director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l'acceptació dels productes, 
equips i sistemes emparats per ella. 

 

Control mitjançant assaigs 
Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assajos i proves sobre alguns productes, segons el que estableix la reglamentació vigent, o bé segons el que 
especifica el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 
La realització d'aquest control s'efectuarà d'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig i les accions a 
adoptar. Per al cas de formigons estructurals el control mitjançant assaigs es realitzarà conforme amb l'apartat 
79.3.3.  
 

FORMIGONS ESTRUCTURALS: El control es farà conforme el que estableix el capítol 16 de la Instrucció EHE en vigor. 
 

En el cas de productes que no disposin de marcatge CE, la comprovació de la seva conformitat comprendrà:  
a) un control documental, segons apartat 84.1  
b) en el seu cas, un control mitjançant distintius de qualitat o procediments que garanteixin un nivell de garantia 
addicional equivalent, d'acord amb el que indica l'article 81 º, i  
c) si s'escau, un control experimental, mitjançant la realització d'assaigs.  

 

Per als materials components del formigó es seguiran els criteris específics de cada apartat de l'article 85  
La conformitat d'un formigó amb el que estableix el projecte es comprovarà durant la seva recepció en l'obra, i 
inclourà el seu comportament en relació amb la docilitat, la resistència i la durabilitat, a més de qualsevol altra 
característica que, si s'escau, estableixi el plec de prescripcions tècniques particulars.  
El control de recepció s'aplicarà tant al formigó preparat, com al fabricat en central d'obra i inclourà una sèrie de 
comprovacions de caràcter documental i experimental, segons el que indica l'article 86 de l'EHE.  
El control de la conformitat d'un formigó es realitzarà amb els criteris de l'art. 86, tant en els controls previs al 
subministrament (86.4) durant el subministrament (86.5) i després del subministrament.  
 

CONTROL PREVI AL SUBMINISTRAMENT  
Es realitzaran les comprovacions documentals, de les instal·lacions i experimentals indicades en els apartats de 
l'art. 86.4 no sent necessaris els assaigs previs, ni els característics de resistència, en el cas d'un formigó preparat 
per al qual es tinguin documentades experiències anteriors de la seva ocupació en altres obres, sempre que siguin 
fabricats amb materials components de la mateixa naturalesa i origen, i s'utilitzin les mateixes instal·lacions i 
processos de fabricació.  
 

A més, la Direcció Facultativa podrà eximir també de la realització dels assaigs característics de dosificació a què es 
refereix l'annex n º 22 quan es doni alguna de les següents circumstàncies: 

a) el formigó que es va a subministrar està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,  
b) es disposi d'un certificat de dosificació, d'acord amb el que indica l'Annex n º 22, amb una antiguitat màxima de sis 
mesos  

 

CONTROL DURANT EL SUBMINISTRAMENT  
Es realitzaran els controls de documentació, de conformitat de la docilitat i de resistència de l'apartat 86.5.2  
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Modalitats de control de la conformitat de la resistència del formigó durant el subministrament: 
a) Modalitat 1: Control estadístic (art. 86.5.4.).  
Aquesta modalitat de control és la d'aplicació generala totes les obres de formigó estructural. 
Per al control de la seva resistència, el formigó de l'obra es dividirà en lots d'acord amb el que 
indica la taula, excepte excepció justificada sota la responsabilitat de la direcció facultativa. El nombre de lots no 
serà inferior a tres. Corresponent en aquest cas, si és possible, cada lot a elements inclòs en una columna. 
 

FORMIGONS SENSE  DISTINTIU DE QUALITAT OFICIALMENT RECONEGUT 

Límit superior 
Tipus d’element estructural 

Elements comprimits Elements flexionats Massissos 

Volum formigó 100 m3 100 m3 100 m3 

Temps formigonat 2 setmanes 2 setmanes 1 setmana 

Superfície construïda 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantes 2 2 - 
 

FORMIGONS AMB DISTINTIU DE QUALITAT OFICIALMENT RECONEGUT AMB NIVELL DE GARANTÍA SEGONS APARTAT 5.1 DE L’ANNEX 19 DE L’EHE 

Límit superior 
Tipus d’element estructural 

Elements comprimits Elements flexionats Massissos 

Volum formigó 500 m3 500 m3 500 m3 

Temps formigonat 10 setmanes 10 setmanes 5 setmanes 

Superfície construïda 2.500 m2 5.000 m2 - 

Nº de plantes 10 10 - 
 

FORMIGONS AMB DISTINTIU DE QUALITAT OFICIALMENT RECONEGUT AMB NIVELL DE GARANTÍA SEGONS APARTAT 6 DE L’ANNEX 19 DE L’EHE 

Límit superior 
Tipus d’element estructural 

Elements comprimits Elements flexionats Massissos 

Volum formigó 200 m3 200 m3 200 m3 

Temps formigonat 4 setmanes 4 setmanes 2 setmanes 

Superfície construïda 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantes 4 4 - 
 

En cap cas, un lot podrà estar format per pastades subministrades a l'obra durant un període de temps superior a 
sis setmanes. Els criteris d'acceptació de la resistència del formigó per a aquesta modalitat de control, es defineixen 
en l'apartat 86.5.4.3 segons cada cas. 
 

b) Modalitat 2: Control al 100 per 100 (art. 86.5.5.) Aquesta modalitat de control és d'aplicació a qualsevol 
estructura, sempre que s'adopti abans de l'inici del subministrament del formigó.  
La comprovació es realitza calculant el valor de fc, real (resistència característica real) que correspon al quantils 5 
per 100 en la distribució de la resistència a compressió del formigó subministrat en totes les pastades sotmeses a 
control.  
El criteri d'acceptació és el següent: fc, real ≥ fck  
 

c) Modalitat 3: Control indirecte de la resistència del formigó (art. 86.5.6.) En el cas d'elements de formigó 
estructural, aquesta modalitat de control només es pot aplicar per a formigons en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, que s’utilitzin en un dels casos següents:  

- Elements d'edificis d'habitatges d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres, o  
- Elements d'edificis d'habitatges de fins a quatre plantes, que treballen a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres.  

 

A més, caldrà que es compleixin les dues condicions següents: 
  

i) que l'ambient en el qual està ubicat l'element sigui I o II segons el que indica l'apartat 8.2,  
ii) que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió fcd no superior a 10 N/mm2.  

 

S'acceptarà el formigó subministrats es compleixen simultàniament les següents condicions:  
 

a) Els resultats de consistència compleixen el que indica  
- Es manté, si escau, la vigència del distintiu de qualitat per al formigó utilitzat durant la totalitat del període de 

subministrament de l'obra.  
- Es manté, si s’escau, la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat.  

 

DOCUMENTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT I CONTROL 
 

Documentació prèvia al subministrament  
El Subministrador ha de lliurar la documentació rellevant que preveu l'apartat 79.3.1 de la EHE 08 instrucció i que es 
detalla a continuació.  
 

Documentació del distintiu de qualitat 
Si és el cas, declaració signada per persona física amb capacitat suficient del document que ho acrediti, on almenys 
constarà la següent informació: 

- Identificació de l'entitat certificadora 
- Logotip del distintiu de qualitat 
- Identificació del fabricant 
- Abast del certificat 
- Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació) 
- Número de certificat 
- Data d'expedició del certificat  

 

L'existència d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme al que estableix aquesta Instrucció, podria 
reduir la documentació exigida en aquest annex. 
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Altra documentació 
  

Ciments  
La documentació a aportar serà conforme a la reglamentació específica vigent.  
Aigua  
Es podrà eximir de la realització dels assajos quan s'utilitzi aigua potable de xarxa de subministrament. En altres 
casos, la Direcció facultativa, o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de la 
instal·lació de prefabricació, disposarà la realització dels corresponents assajos en un laboratori dels contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1, que permetin comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27º de la Instrucció EHE 
08, amb una periodicitat semestral. 
 

En el cas d'aigües sense antecedents en la seva utilització o procedents del rentat de les bótes en les centrals de 
formigonat, s'emetrà un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de totes les especificacions referides a 
l'article 27 de la Instrucció EHE 08. 
 

En la documentació, a més, constarà: 
- Nom del laboratori  
- En el cas que no es tracti d'un laboratori públic dels previstos en l'apartat 78.2.2.1, declaració del laboratori d'estar 
acreditat acord amb la UNE-EN ISO / IEC 17025 per l'assaig referit. 
- Data d'emissió del certificat 

 

Àrids  
Salvo en el cas al que es refereix el paràgraf següent, els àrids haurien de disposar del marcat CE amb un sistema 
d'avaluació de la conformitat 2+, pel que la seva idoneïtat es comprovarà mitjançant la verificació documental que 
els valors declarats en els documents que acompanyen al citat marcat CE permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en el projecte i en l'article 28º de la Instrucció EHE 08. En el cas d'àrids de 
autoconsum, el Constructor o, si escau, el Subministrador de formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar 
un certificat d'assaig, amb antiguitat inferior a tres mesos, realitzat per un laboratori de control segons l'apartat 
78.2.2.1 que demostri la conformitat de l'àrid respecte a les especificacions contemplades 142 Divendres 22 agost 
2008 Suplement del BOE núm. 203 en el projecte i en l'article 28º d'aquesta Instrucció, amb un nivell de garantia 
estadística equivalent que l'exigit per als àrids amb marcat CE en la norma UNE EN 12620.Es lliurarà, si s'escau, la 
documentació exigida en el marcatge CE. A la figura es recull un exemple de model d'etiqueta per al marcat. 
 

Additius 
La conformitat dels additius que disposin de marcat CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental que els 
valors declarats en els documents que acompanyen al citat marcat CE permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en el projecte i en l'article 29º de la Instrucció EHE. En el cas d'additius que, per no 
estar inclosos en les normes harmonitzades, no disposin de marcat CE, el Constructor o, si escau, el Subministrador 
de formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb antiguitat inferior a sis mesos, 
realitzat per un laboratori de control segons l'apartat 78.2.2.1 que demostri la conformitat de l'additiu a les 
especificacions contemplades en el projecte i en l'article 29º d'aquesta Instrucció, amb un nivell de garantia 
estadística equivalent que l'exigit per als additius amb marcat CE en la norma UNEIX EN 934-2. 
 

Addicions 
La conformitat de les addicions que disposin de marcat CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental que 
els valors declarats en els documents que acompanyen al citat marcat CE permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en el projecte i en l'article 30º de la Instrucció EHE. 
 

Formigó 
La conformitat d'un formigó amb l'establert en el projecte es comprovarà durant la seva recepció en l'obra, i 
inclourà el seu comportament en relació amb la docilitat, la resistència i la durabilitat, a més de qualsevol altra 
característica que, si escau, estableixi el plec de prescripcions tècniques particulars. El control de recepció s'aplicarà 
tant al formigó preparat, com al fabricat en central d'obra i inclourà una sèrie de comprovacions de caràcter 
documental i experimental, segons l'indicat en l’article l'article 86º de la Instrucció EHE. 
 

La conformitat de l'acer quan aquest disposi de marcat CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental que 
els valors declarats en els documents que acompanyen al citat marcat CE permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en el projecte i en l'article 32º d'aquesta Instrucció. Mentre no estigui vigent el 
marcat CE per als acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, haurien de ser 
conformes amb la Instrucció EHE, així com amb EN 10.080. La demostració d'aquesta conformitat, d'acord amb 
l'indicat en 88.5.2 de la Instrucció EHE. 
 

Acer per armadures passives 
En el cas de malles electrosoldades i armadures bàsiques electrosoldades en gelosia, es lliurarà la documentació 
exigida en el marcat CE, a partir de la seva data d'entrada en vigor. Abans de la referida entrada en vigor, 
s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per persona física amb representació suficient i que abasti 
totes les característiques contemplades en la Instrucció EHE. En el cas d'armadures elaborades segons projecte, 
s'adjuntarà un certificat de garantia que contempli el compliment de totes les especificacions incloses referent a 
això en la Instrucció EHE, al que s'adjuntarà un certificat de resultats d'assajos. En la documentació, a més, constarà:  

− Nom del laboratori que ha efectuat els assajos En el cas que no es trac} d'un laboratori públic dels contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1, declaració del laboratori d'estar acreditat conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17025 per a l'assaig referit.  
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− Data d'emissió del cer}ficat  
− Si escau, cer}ficat de l'assaig d'enlairament de nusos  
− Si escau, cer}ficat dels assajos de doblegat-desdoblegat i doblegat simple  
− Si escau, cer}ficat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent  
− Si escau, cer}ficat d'homologació de soldadores i del procés de soldadura  

Així mateix, es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives d'acord amb l'apartat 1.2.7 
de l’Annex de la Instrucció EHE. 
  

Acer per armadures actives 

Es lliurarà la documentació exigida en el marcat CE, si ho tingués. 
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de totes les 
especificacions referides en l'article 34 de la Instrucció EHE 08. En la documentació, a més, constarà:  

− Nom del laboratori En el cas que no es tracti d'un laboratori públic dels contemplats en l'apartat 78.2.2.1, declaració 
del laboratori d'estar acreditat conforme a la UNE-EN ISO/IEC 17025 per a l'assaig referit.  
− Data d'emissió del certificat  
− Certificat de l'assaig de tracció  
− Si escau, certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat  
− Si escau, certificat de l'assaig de doblegat simple  
− Si escau, certificat de l'assaig de tracció desviada 

 

Armadures passives 
En el cas de malles electrosoldades i armadures bàsiques electrosoldades en gelosia, es lliurarà la documentació exigida en 
el marcatge CE, a partir de la data de entrada en vigor.  Abans de la referida entrada en vigor, s'adjuntarà un certificat de 
garantia del fabricant signat per persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques previstes 
en aquesta Instrucció. 
En el cas d'armadures elaborades segons projecte, s'adjuntarà un certificat de garantia que contempli el compliment de 
totes les especificacions incloses al respecte en la Instrucció EHE 08, al qual s'adjuntarà un certificat de resultats 
d'assaigs. A la documentació, a més, constarà: 
- Nom del laboratori que ha efectuat els assajos 
 

En el cas que no es tracti d'un laboratori públic dels que preveu l' apartat 78.2.2.1, declaració del laboratori d'estar 
acreditat d'acord amb la UNE-EN ISO / IEC 17025 per l'assaig referit. 

- Data d'emissió del certificat 
- Si és el cas, certificat de l'assaig d'enlairament de nusos 
- Si escau, certificat dels assaigs de doblegat-desdoblegament i doblat simple 
- Si és el cas, certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent  
- Si és el cas, certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 

  

Així mateix, es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives d'acord amb l'apartat 1.2.7 de 
l’annex de la EHE 08.  
 

Sistemes de pretensat 

Es lliurarà la documentació exigida en el marcat CE. No existeix un model d'etiquetatge al que hagi d'ajustar-se el 
subministrador del pretensat, al realitzar-se mitjançant un document d'idoneïtat tècnica europeu específic per a 
cadascun. Cada subministrador podrà triar el model d'etiqueta que consideri convenient, encara que haurà 
d'aportar la següent informació: Les lletres CE haurien d'anar seguides del nombre d'identificació de l'organisme de 
certificació  

− Nom i adreça registrada del subministrador  
− Identificació del producte  
− Els dos últims dígits de l'any que es va fixar el marcat  
− Nombre del certificat de conformitat CE per al producte  
− Nombre del document d'idoneïtat tècnica − Nombre de la guia del document d'idoneïtat tècnica (ETAG 013) 

 

Especificacions de l'acer  
− Tipus: barra, filferro o cordó  
− Càrrega unitària màxima  
− Secció transversal nominal  
− Relaxació a les 1.000 hores per a una tensió inicial igual al 70% de la càrrega màxima unitària garantida  
− Mòdul d'elasticitat 

 

Especificacions dels tendons 
- Tipus 
- Protecció per a la corrosió 
- Especificacions per als ancoratges 
- Pes del tendó 
- Càrrega màxima unitària 
- Coeficient de fregament en corba (u) 
- Coeficient de fregament paràsit (k) 
- Ràdio mínim de curvatura 
- Diàmetre interior i exterior de la beina i gruix 
- Separació màxima entre suports de la beina 

 

Especificacions dels ancoratges 
- Tipus d'ancoratge 
- Mínima separació entre centres de gravetat, amb indicació de la resistència mitjana del formigó 
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- Mínima separació entre plaques, amb indicació de la resistència mitjana del formigó 
- Penetració de falca 

 

Elements prefabricats 
Si escau, es lliurarà la documentació exigida en el marcat CE. En el cas d'aquells elements prefabricats que declarin 
que han emprat els materials especificats en el plànol de la fabricació d'acord amb el projecte, així com que han 
estat elaborats conforme a un procediment segons el qual el procés de fabricació compleix amb les especificacions 
del plànol de fabricació d'acord amb el projecte (mètode 3 dels contemplats en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE), 
el marcat CE inclourà la següent informació:  

− Propietats dels materials empleats  
− Dades geomètriques de l'element: dimensions, seccions i toleràncies  
− Pla de control de qualitat del procés de fabricació  

 

Per a aquells elements prefabricats que declarin el compliment dels requisits essencials mitjançant la indicació de 
les dades geomètriques del component i de les propietats dels materials i productes constituents utilitzats (mètode 
1) haurien d'incloure en el marcat CE la següent informació:  

− Dades geomètriques de l'element: dimensions, seccions i toleràncies  
− Propietats dels materials i productes utilitzats que siguin necessàries tant per al càlcul de la capacitat portant com per 
a la resta de propietats rellevants de l'element: durabilitat, funcionalitat, etc.  
− Per a aquells elements les propietats dels quals es determinin per mitjà dels Eurocódigos (mètode 2), el marcat CE 
inclourà la següent informació  
− Valors característics de la resistència i altres propietats de la secció transversal que permetin calcular la capacitat 
portante i la resta de propietats rellevants de l'element  
− Valors de càlcul de les propietats de l'element. Per a la seva obtenció es consideraran els Paràmetres de Determinació 
Nacional i en el cas que els Annexos Nacionals no haguessin estat elaborats, els recomanats en els Eurocódigs.  

 

Per a la resta dels productes per als quals no estigui en vigor el marcat CE, s'adjuntarà el certificat d'assaig que 
garanteixi el compliment de totes les especificacions que respecte a les armadures passives, les armadures actives i 
el formigó es recullen en aquesta Instrucció. En la documentació, a més, constarà:  

− Nom del laboratori  
− En el cas que no es tracti d'un laboratori públic dels contemplats en l'apartat 78.2.2.1, declaració del laboratori d'estar 
acreditat conforme a la UNEIX-EN ISO/IEC 17025 per a l'assaig referit.  
− Data d'emissió del certificat  
− Certificat de dosatge referit en l'Annex 27 d'aquesta instrucció  
− Si escau, certificat dels assajos que siguin d'aplicació dels contemplats en l'Annex 22: resistència a compressió i 
profunditat de penetració d'aigua  
− Si escau, certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent  
− Si escau, certificat d'homologació de soldadores i del procés de soldadura  

 

Previ al subministrament es lliurarà la següent documentació relativa als subministradors dels materials emprats en 
l'elaboració de les armadures passives:  

− Documentació corresponent al marcat CE o, si escau, certificats dels assajos que garanteixin el compliment de les 
especificacions referides en aquesta Instrucció  
− Si escau, declaracions d'estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
− Si escau, certificat de l'assaig d'adherència 

 

 Documentació durant el subministrament 
Amb el lliurament de qualsevol material o producte, el subministrador proporcionarà una full de subministrament en què 
es recollirà, com a mínim, la informació que a continuació es detalla de forma específica per a cada un d'ells. 
 

Àrids 
En el cas d'àrids d’autoconsum,s'emetrà un certificat d'assaig que garanteixi el compliment 
de totes les especificacions referides en el marcat CE. En la documentació, a més, constarà: 

  

− Identificació del laboratori que ha efectuat aquests assajos. 
− En el cas que no es tracti d'un laboratori públic dels contemplats en l'apartat 78.2.2.1, declaració del laboratori  
d'estar acreditat conforme a la UNE-EN *ISO/*IEC 17025 per a l'assaig referit. 
− Data d'emissió del certificat 
− Garantia que el tractament estadístic és equivalent a l'exigit en  el marcat CE 
− Per a aquells àrids que no compleixin el fus granulomètric definit en l'apartat 28.4.1,haurien de presentar 
un estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús. 
- Identificació del subministrador 
- Nombre del certificat de marcatge CE, o, si escau, indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie del full de subministrament  
- Nom de la pedrera  
- Identificació del peticionari 
- Data de lliurament 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Designació de l'àrid segons s'especifica en l'apartat 28.2 de la Instrucció EHE 08 
- Identificació del lloc de subministrament 

 

Additius 
- Identificació del subministrador  
- Nombre del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del peticionari 
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- Data de lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació del additiu segons s'especifica en l'apartat 29.2 de la Instrucció EHE 08. 
- Identificació del lloc de subministrament 

 

 Addicions 
- Identificació del subministrador  
- Nombre del certificat de marcatge CE, per a les cendres volants 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a les cendres volants o escòries 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data de lliurament 
- Designació de l'addició segons s'especifica en l'article 30 d'aquesta Instrucció  
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament 

 

Formigó 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat  
- Designació del formigó segons s'especifica en l'apartat 29.2 de la Instrucció EHE 08, i han de contenir sempre la 
resistència a compressió, la consistència, la mida màxima de l'àrid i el tipus d'ambient al qual serà exposat.  
- Dosificació real del formigó que inclourà, almenys, 

- tipus i contingut de ciment, 
- relació aigua / ciment, 
- contingut en addicions, si s'escau 
- tipus i quantitat d'additius 

- Identificació del ciment, additius i addicions empleats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 

 

Acer per armadures passives 
- Identificació del subministrador 
- Nombre del certificat de marcatge CE, o, si escau, indicació de autoconsum  
- Número d'identificació del certificat d'homologació de adherència, si s'escau, previst en l'apartat 32.2 
d'aquesta instrucció  
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Identificació del peticionari 
- Data de lliurament 
- Quantitat d'acer subministrat classificats per diàmetres i tipus de acer  
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats 
- Forma de subministrament (barra o rotlle) 
- Identificació del lloc de subministrament 

 

Acer per armadures actives 
- Identificació del subministrador 
- Nombre del certificat de marcatge CE (a partir de la data d'entrada en vigor)  
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Identificació del peticionari 
- Data de lliurament 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per tipus 
- Diàmetres subministrats 
- Designació del filferro, barra o cordó 
- Identificació del lloc de subministrament 

 

Armadures passives 
- Identificació del subministrador 
- Nombre del certificat de marcatge CE, o, si escau, indicació de autoconsum 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la instal·lació de ferralla 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Identificació de l'acer utilitzat 
- Identificació de l'armadura 
- Identificació del lloc de subministrament 

 

Sistemes de pretensat 
- Identificació del subministrador 
- Nombre del certificat de marcatge CE (a partir de la data d'entrada en vigor) o, si escau, indicació d'autoconsum 
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- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de l'aplicador 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Identificació dels materials emprats 
- Designació dels elements subministrats 
- Quantitat d'elements subministrats classificats per elements 
- Identificació del lloc de subministrament 

  

Elements prefabricats 
- Identificació del subministrador 
- Nombre del certificat de marcatge CE (a partir de la data d'entrada en vigor) o, si escau, indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la instal·lació de prefabricació 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Identificació dels materials emprats 
- Designació dels elements  
- Identificació del lloc de subministrament 

  

Documentació després del subministrament 
  

Certificat de garantia final del subministrament 
Els subministradors de materials o productes inclosos en l'àmbit de la Instrucció EHE 08 proporcionaran un certificat 
final de subministrament, en el qual es recolliran la totalitat dels materials o productes subministrats. 
El certificat de subministrament ha de mantenir la necessària traçabilitat dels materials o productes certificats. 
En el requadre s'adjunta un model amb la informació mínima que ha de contenir el certificat de subministrament. 
En el cas d'haver-se subministrat formigons amb ciment SR, i per tal de garantir la traçabilitat dels mateixos, el 
Subministrador de formigó adjuntar al certificat de subministrament anteriorment definit, una còpia dels albarans o 
del certificat de lliurament d'aquest ciment a la central subministradora de formigó, corresponents al període de 
subministrament del formigó. 
  

Acta de presa de mostres 
L'acta de presa de mostres que es faci als materials o productes emparatsper aquesta Instrucció tindrà com a mínim 
la informació: 

- Identificació del producte 
- Data, hora i lloc de la presa de mostres 
- Identificació i signatura dels responsables presents en la presa 
- Identificació del material o producte delqual s'extreguin les mostres oprovetes, segons el 
que estableix aquesta Instrucció 
- Nombre de mostres obtingudes 
- Mida de les mostres 
- Codi de les mostres 

 

ESTRUCTURES D'ACER: 
  

Control dels Materials 
En el cas venir amb certificat expedit pel fabricant es controlarà que es correspon de forma inequívoca cada 
element de l'estructura amb el certificat d'origen que ho avala. Per a les característiques que no quedin avalades pel 
certificat d'origen s'ha d'establir un control mitjançant assaigs realitzats per un laboratori independent.  
En els casos que algun dels materials, pel seu caràcter singular, manquen de normativa nacional específica es 
podran utilitzar altres normatives o justificacions amb el vistiplau de la direcció facultativa.  
  

Control de la Fabricació  
El control es realitzarà mitjançant el control de qualitat de la documentació de taller i el control de la qualitat de la 
fabricació amb les especificacions indicades en l'apartat 12.4 del DB SE-A  
 

ESTRUCTURES DE FÀBRICA: 
En el cas que les peces no tinguessin un valor de resistència a compressió en la direcció de l'esforç, s'han de prendre 
mostres segons UNE EN771 i s'assajaran segons EN 772-1:2002, aplicant l'esforç en la direcció corresponent. El valor 
mitjà obtingut es multiplicarà pel valor δ de la taula 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 i es comprovarà que el 
resultat obtingut és major o igual que el valor de la resistència normalitzada especificada al projecte.  
En qualsevol cas, o quan s'hagi especificat directament la resistència de la fàbrica, pot acudir a determinar 
directament aquesta variable a través de la A 1052-1. 
 

ESTRUCTURES DE FUSTA:  
  

a) Comprovacions amb caràcter general:  
• aspecte i estat general del subministrament; 
• que el producte és identificable i s'ajusta a les especificacions del projecte.  

 

b) amb caràcter específic: s'han de fer, també, les comprovacions que en cada cas es considerin oportunes de les que a 
continuació s'estableixen excepte, en principi, les que estiguin avalades pels procediments reconeguts en el CTE;  
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• fusta serrada:  
- Espècie botànica: La identificació anatòmica es realitzarà en laboratori especialitzat ¬ do; 
- Classe Resistent: La propietat o propietats de resistència, rigidesa i densitat, s'han d'especificar segons notació i 
assaigs de l'apartat 4.1.2;  
- Toleràncies en les dimensions: S'ajustaran a la norma UNE EN 336 per a fustes de coníferes. Aquesta norma, 
mentre no hi hagi norma pròpia, s'aplicarà també per fustes de frondoses amb els coeficients d'inflor i minva de 
l'espècie de frondosa utilitzada;  
- Contingut d'humitat: Excepte especificació en contra, ha de ser ≤ 20% segons UNE 56529 o UNE 56530.  

 

• taulers:  
- Propietats de resistència, rigidesa i densitat: Es determinaran segons notació i en ¬ assaigs de l'apartat 4.4.2;  
- Toleràncies en les dimensions: Segons UNE EN 312-1 per taulers de partícules, UNE EN 300 per tauler 
d'encenalls orientades (OSB), UNE EN 622-1 per taulers de fibres i UNE EN 315 per taulers contraplacats;  

 

• elements estructurals de fusta laminada encolada: 
- Classe Resistent: La propietat o propietats de resistència, de rigidesa i la densitat ¬ tat, s'han d'especificar 
segons notació de l'apartat 4.2.2; 
- Toleràncies en les dimensions: Segons UNE EN 390. 

 

• altres elements estructurals realitzats en taller. 
- Tipus, propietats, toleràncies dimensionals, planor, contrafletxes (si escau): Comprovacions segons l'especificat 
en la documentació del projecte. 

 

• fusta i productes derivats de la fusta, tractats amb productes protectors. 
- Tractament aplicat: Es comprovarà el certificat del tractament. 

 

• elements mecànics de fixació. 
- Es comprovarà el certificat del tipus de material utilitzat i del tractament de pro ¬ protecció.  

 

Criteri general de no acceptació del producte: 
L’ incompliment d'alguna de les especificacions d'un producte, llevat demostració que no suposi risc apreciable, tant 
de les resistències mecàniques com de la durabilitat, serà condició suficient per a la no acceptació del producte i, si 
s'escau de la partida. La resta de controls es realitzaran segons les exigències de la normativa vigent d'aplicació de la 
qual s'incorpora un llistat per materials i elements constructius. 
 
 

CIMENTS  
Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08) Aprovada pel Reial Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s'aprova 
la instrucció per a la recepció de ciments. 

  

• Articles 6. Control de Recepció 
• Article 7. Emmagatzematge 
• Annex 4. Condicions de subministrament relacionades amb la recepció 
• Annex 5. Recepció mitjançant la realització d'assaigs 
• Annex 6. Assaigs aplicables a la recepció dels ciments 
• Annex 7. Garanties associades al marcatge CE i la certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris. 

  

Ciments comuns  
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
  

Ciments especials 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments especials amb molt baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) i ciments 
d'alt forn de baixa resistència inicial (UNE-EN 197-4), aprovades per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 19 / 
02/2005).  
  

Ciments de paleta 
Obligatorietat del marcat CE per als ciments de ram de paleta (UNE-EN 413-1, aprovada per Resolució d'1 de febrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 

FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT  
Instrucció de formigó estructural (EHE) 
Aprovada per Reial Decret 1429/2008 de 21 d'agost. (BOE 2008.08.22) 
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Control de la conformitat dels productes 
  

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB SE-A-Seguretat Estructural-Acer 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28).  

• Epígraf 12.Control de qualitat  
• Epígraf 03/12 Control de qualitat dels materials 
• Epígraf 12/04 Control de qualitat de la fabricació 

  

ESTRUCTURES DE FUSTA 
Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB SE-M-Seguretat Estructural-Fusta 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28).  

• Epígraf 13.Control 
• Epígraf 13/01 Subministrament i recepció dels productes 

ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB SE-F-Seguretat Estructural-Fàbrica Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de 
març. (BOE 2006.03.28).  

• Epígraf 8.Control de l'execució  
• Epígraf 01/08 Recepció de materials 

  

XARXA DE SANEJAMENT  
Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB HE Estalvi d'Energia 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28) Epígraf 6. Productes de construcció  
Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13252), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 
2001.12.07).  
  

Plantes elevadores d'aigües residuals per edificis i instal·lacions. (Kits i vàlvules de retenció per a instal·lacions 
que contenen matèries fecals i no fecals. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12050), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 
2001.12.07).  
  

Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d'home i càmeres d'inspecció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució de 3 d'octubre de 2003 (BOE 
2002.10.31).  
  

Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, 
d'elastòmers termoplàstics, de materials mòbils de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat).  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 
2003.02.06). 
  

Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per Resolució de 12 de juny de 2003 (BOE 
2003.07.11).  
  

Pates per a pous de registre enterrats  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució de 10 d'octubre de 2003 (BOE 
2003.10.31). 
  

Vàlvules d'admissió d'aire per a sistemes de drenatge 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per Resolució de 10 d'octubre de 2003. (BOE 
2003.10.31) 
  

Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d'acer 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per Resolució de 14 d'abril de 2003 (BOE 
2003.04.28). 
  

Pous de registre i càmeres d'inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d'acer.  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució de 14 d'abril de 2003 (BOE 
2003.04.28).  
  

Petites instal·lacions de depuració d'aigües residuals per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Fosses 
sèptiques. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12566-1), aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
  

Escales fixes per a pous de registre. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14396), aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 
  

Sistemes i Kits d'encofrat perdut no portant de blocs buits, panells de materials aïllants o de vegades de formigó  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE N º 009), aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 
(BOE 2002.12.19). 
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Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de 
construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de 29 de novembre de 2001 (BOE 
2001.12.07). 
  

Ancoratges metàl·lics per a formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovades per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 2002.12.19) i 
Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE N º 001-1, 2, 3 i 4.  
• Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE N º 001-5. 

  

Suports estructurals 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).  

• Suports de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7.  
• Suports de corró. UNE-EN 1337-4.  
• Suports oscil·lants. UNE-EN 1337-6.  

 

Additius per a formigons i pastes 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 i Resolució de 9 de 
novembre de 2005 (BOE 2002.05.30 i 2005.12.01). 

• Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2 
• Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat.UNE-EN 934-4 

 

Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14016-1), aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

Àrids per a formigons, morters i lletades 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 2004.02.11). 

• Àrids per a formigó. UNE-EN 12620. 
• Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 
• Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 

 

Bigues i pilars compostos a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DITE n º 013, aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 2002.12.19). 
 

Kits de postensat compost a base de fusta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE EN 523), aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 
2002.12.19). 
 

Beines de fleix d'acer per a tendons de pretensat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DITE n º 011, aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 2002.12.19). 
 

PALETERIA  
 

Cals per a la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 459-1), aprovada per Resolució de 3 d'octubre de 2003 (BOE 
2002.10.31). 
 

Panells de guix 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 2002.05.30) i 
Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 01712/2005). 

• Panells de guix. UNE-EN 12859. 
• Adhesius a base de guix per a panells de guix. UNE-EN 12860. 

  

Xemeneies  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13502), aprovada per Resolució de 14 d'abril de 2003 (BOE 
2003.04.28), Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i Resolució de 1 febrer 2005 (BOE 19/02/2005).  

• Terminals dels conductes de fums argilosos / ceràmics. UNE-EN 13502.  
• Conductes de fums d'argila cuita. UNE-EN 1457.  
• Components. Elements de paret exterior de formigó. UNE-EN 12446  
• Components. Parets interiors de formigó. UNE-EN 1857  
• Components. Conductes de fum de blocs de formigó. UNE-EN 1858  
• Requisits per a xemeneies metàl.liques. UNE-EN 1856-1  

 

Kits d'envans interior (sense capacitat portant)  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DITE n º 003, aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 2002.12.19).  
Especificacions d'elements auxiliars per a fàbriques d'obra Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per 
Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).  

• Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1. 
• Llindes. UNE-EN 845-2. 
• Reforç de junt horitzontal de malla d'acer. UNE-EN 845-3. 
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Especificacions per a morters d'obra 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004).  

• Morters per arrebossat i lliscat. UNE-EN 998-1. 
• Morters per a obra. UNE-EN 998-2.  

 

AÏLLAMENTS TÈRMICS  
  

Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB HE Estalvi d'Energia 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28)  
  

Productes de construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes de producte. 

  

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l'edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny de 2003 (BOE 2003.07.11) i 
modificació per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE19/02/2005). 

• Productes manufacturats de llana mineral (MW). UNE-EN 13162 
• Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS). UNE-EN 13163  
• Productes manufacturats de poliestirè extruït (XPS). UNE-EN 13164  
• Productes manufacturats de escuma rígida de poliuretà (PUR). UNE-EN 13165  
• Productes manufacturats de escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166  
• Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). UNE-EN 13167  
• Productes manufacturats de llana de fusta (WW). UNE-EN 13168  
• Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169  
• Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170  
• Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171  

  

Sistemes i kits compostos per a l'aïllament tèrmic exterior amb arrebossat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DITE n º 004, aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 2002.12.19). 
  

Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i kits compostos per a l'aïllament tèrmic exterior amb arrebossat  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DITE n º 01; aprovada per Resolució de 26 de novembre 
de 2002 (BOE 2002.12.19).  
 

AÏLLAMENT ACÚSTIC  
 

Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB HR. Protecció contra el soroll.(Obligat compliment a partir 
2008.10.24)  
Aprovat per Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre. (BOE 1907.10.23)  

-Característiques exigibles als productes 
-Control de recepció en obra de productes 

 

IMPERMEABILITZACIONS  
  

Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS1-Salubritat. Protecció davant la humitat. 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28) 

• Epígraf 4. Productes de construcció 
  

Sistemes d'impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DITE n º 005, aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 2002.12.19).  
  

Sistemes d'impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DITE n º 006, aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 2002.12.19). 
 

REVESTIMENTS  
  

Materials de pedra natural per a ús com paviment 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre de 2003 (BOE 2002.10.31). 

• Rajoles. UNE-EN 1341  
• Llambordes. UNE-EN 1342 
• Vorades. UNE-EN 1343  

  

Llambordes d'argila cuita 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per Resolució de 14 d'abril de 2003 (BOE 
2003.04.28). 
  

Adhesius per a rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per Resolució de 16 de gener (BOE 2003.02.06).  
  

Llambordes de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 
2004.02.11). 
 

Rajoles prefabricades de formigó  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per Resolució de 14 de gener de 2004 (BOE 
2004.02.11). 
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Materials per a soleres contínues i soleres. Pastes autonivellants 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per Resolució de 14 d'abril de 2003 (BOE 
2003.04.28) 
 

Sostres suspesos 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2004 (BOE 
2004.02.19). 
 

Rajoles ceràmiques 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2004 (BOE 
2004.02.19). 
 

FUSTERIA, SERRALLERIA I VIDRIERIA 
  

Dispositius per a sortides d'emergència  
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 2002.05.30).  

• Dispositius d'emergència accionats per una maneta o un polsador per a sortides de socors. UNE-EN 179  
• Dispositius antipànic per a sortides d'emergències activats per una barra horitzontal. UNE-EN 1125  

  

Ferramentes per a l'edificació 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 14 d'abril de 2003 (BOE 2003.04.28), 
Resolució de 3 d'octubre de 2003 (BOE 2002.10.31) i ampliat en Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositius de tancament controlat de portes. UNE-EN 1154. 
• Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 1155. 
• Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158. 
• Frontisses d'un sol eix. UNE-EN 1935.  
• Panys i pestells. UNE-EN 12209.  

  

Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per Resolució de 14 d'abril de 2003 (BOE 
2003.04.28).  
  

Sistemes d'envidrament segellant estructural  
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 2002.12.19).  

• Vidre. Guia DITE n º 002-1 
• Alumini. Guia DITE n º 002-2  
• Perfils amb trencament de pont tèrmic. Guia DITE n º 002-3  

  

Portes industrials, comercials, de garatge i portes 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13241-1) aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
  

Tendals  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13561) aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
  

Façanes lleugeres 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13830) aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

PREFABRICATS  
  

Productes prefabricats de formigó. Elements per a tanques  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002 (BOE 2002.05.30) i ampliades 
per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005)  

• Elements per a tanques. UNE-EN 12839. 
• Pals i pals. UNE-EN 12843. 

  

Components prefabricats de formigó armat d'àrids lleugers d'estructura oberta 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1520), aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
  

Kits de construcció d'edificis prefabricats d'estructura de fusta  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DITE n º 007, aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 2002.12.19). 
  

Escales prefabricades (kits)  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DITE n º 008, aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 2002.12.19). 
  

Kits de construcció d'edificis prefabricats d'estructura de troncs 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d'acord amb la Guia DITE n º 012, aprovada per Resolució de 26 de 
novembre de 2002 (BOE 2002.12.19). 
  

Vorades prefabricats de formigó 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1340), aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
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INSTAL·LACIONS  
 

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
  

Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB HS 4 Subministrament d'aigua  
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28)  

• Epígraf 5. Productes de construcció  
  

Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú vulcanitzat, 
d'elastòmers termoplàstics, de materials mòbils de cautxú vulcanitzat i de poliuretà vulcanitzat)  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4), aprovada per Resolució de 16 de gener de 2003 
(BOE 2003.02.06). 
 

Dispositius anti-inundació en edificis 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13564), aprovada per Resolució de 14 d'abril de 2003 (BOE 
2003.04.28).  
  

Piques de cuina  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13310), aprovada per Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 
2005.12.01). 
  

Inodors i conjunts de vàters amb sifó incorporat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 997), aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Columnes i bàculs d'enllumenat 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 10 d'octubre de 2003 (BOE 2003.10.31) i ampliada 
per resolució de 1 de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) 

• Acer. UNE-EN 40 - 5.  
• Alumini. UNE-EN 40-6 
• Mescla de polímers compostos reforçats amb fibra. UNE-EN 40-7 

 

INSTAL.LACIONS DE GAS 
 

Juntes elastomèriques emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i fluids hidrocarbonats  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 3 d'octubre de 2002 (BOE 
2002.10.31)  
  

Sistemes de detecció de fuita 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 682) aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 

INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
  

Sistemes de control de fums i calor 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 16/07/2004)  

• Airejadors naturals d'extracció de fums i calor. UNE-EN12101-2. 
• Airejadors extractors de fums i calor. UNE-ENE-12101-3.  

  

Panells radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a 120 º C  
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14037-1) aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE 
16/07/2004).  
  

Radiadors i convectors 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 442-1) aprovada per Resolució d'1 de febrer de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 

INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Instal·lacions fixes d'extinció d'incendis. Sistemes equipats amb mànegues.  
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre de 2002 (BOE 2002.10.31).  

• Boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides. UNE-EN 671-1  
• Boques d'incendi equipades amb mànegues planes. UNE-EN 671-2  

 

Sistemes fixos d'extinció d'incendis. Components per a sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos 
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 3 d'octubre de 2002 (BOE 2002.10.31), 
ampliada per Resolució de 28 de juny de 2004 (BOE16/07/2004) i modificada per Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 
2005.12.01). 

• Vàlvules direccionals de alta i baixa pressió i els seus actuadors per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-5. 
• Dispositius no elèctrics d'avortament per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-6 
• Difusors per a sistemes de CO2. UNE-EN 12094-7 
• Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. UNE-EN 12094-13 
• Requisits i mètodes d'assaig per als dispositius manuals de tir i atur. UNE-EN-12094-3. 
• Requisits i mètodes d'assaig per a detectors especials d'incendis. UNE-12094-9. 
• Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius de pesatge. UNE-EN-12094-11. 
• Requisits i mètodes d'assaig per a dispositius pneumàtics d'alarma. UNE-12.094-12  
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Sistemes d'extinció d'incendis. Sistemes d'extinció per pols 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12416-1 i 2) aprovada per Resolució de 3 d'octubre de 2002 (BOE 
2002.10.31) i modificada per Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 01/12 / 2005). 
  

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 3 d'octubre de 2002 (BOE 2002.10.31), ampliades 
i modificades per Resolucions del 14 d'abril de 2003 (BOE 2003.04.28), 28 de juny de juny de 2004 (BOE 16/07/2004) i 19 de febrer 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

• Ruixadors automàtics. UNE-EN 12259-1 
• Conjunts de vàlvula d'alarma de canonada mullada i càmeres de retard. UNE 12259-2 
• Conjunts de vàlvula d'alarma de canonada seca. UNE-EN 12259-3  
• Alarmes hidropneumàtiques. UNE-EN-12259-4 
• Components per a sistemes de ruixadors i aigua polvoritzada. Detectors de flux d'aigua. UNE-EN-12259-5 

  

Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 14 d'abril de 2003 (BOE 2003.04.28), ampliada 
per Resolució del 10 d'octubre de 2003 (BOE 2003.10.31).  

• Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius acústics. UNE-EN 54-3. 
• Equips de subministrament d'alimentació. UNE-EN 54-4.  
• Detectors de calor. Detectors puntuals. UNE-EN 54-5.  
• Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per 
ionització. UNE-EN-54-7.  
• Detectors de fum. Detectors lineals que utilitzen un feix òptic de llum. UNE-EN-54-12.  

  

Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93)  
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 1993.12.14) 
Fase de recepció d'equips i materials  

• Article 2  
• Article 3  
• Article 9  

 

COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
  

Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB SI Seguretat en cas d'Incendi 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28) 

• Justificació del comportament davant del foc d'elements constructius i els materials (veure REIAL DECRET 312/2005, 
de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de 
les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc).  

 

REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 
constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc.  
 

INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES 
 

Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal • lacions tèrmiques en els edificis.  
 

INSTAL.LACIONS D'ELECTRICITAT 
 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost. (BOE 2002.09.18)  

• Article 6. Equips i materials 
• ITC-BT-06. Materials. Xarxes aèries per a distribució en baixa tensió  
• ITC-BT-07. Cables. Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió  

 

INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials (RIG)  
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d'octubre. (BOE 1993.11.24) 

• Article 4. Normes. 
 

INSTAL.LACIONS D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ 
 

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal lació d'equips i sistemes de telecomunicacions 
(RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril. (BOE 2003.05.14)  
Fase de recepció d'equips i materials 

• Article 10. Equips i materials utilitzats per configurar les instal.lacions 
 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS ELEVADORS 
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors  
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 d'1 d'agost. (BOE 1997.09.30) 
Fase de recepció d'equips i materials 

• Article 6. marca «CE» i declaració «CE» de conformitat  
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CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

Durant la construcció, el director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat d'obra verificant el seu 
replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per comprovar la seva conformitat amb el que 
indica el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció 
facultativa. A la recepció de l'obra executada es poden tenir en compte les certificacions de conformitat que tinguin 
els agents que intervenen, així com les verificacions que, si s'escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 
l'edificació. Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
En el control d'execució de l'obra s'adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 
tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, que preveu l'article 5.2.5. 
 

FORMIGONS ESTRUCTURALS: El control de l'execució té per objecte comprovar que els processos realitzats durant 
la construcció de l'estructura, s'organitzen i desenvolupen de manera que la Direcció Facultativa pugui assumir la 
seva conformitat respecte al projecte i d'acord amb l'EHE. Abans d'iniciar l'execució de l'estructura, la Direcció 
facultativa, haurà d'aprovar el programa de control que contindrà la programació del control de l'execució i 
identificarà, entre altres aspectes, els nivells de control, els lots d'execució, les unitats d'inspecció i les freqüències 
de comprovació. 
 

Es contemplen dos nivells de control: 
 

a) Control d'execució a nivell normal 
b) Control d'execució a nivell intens, que només serà aplicable quan el constructor estigui en possessió d'un sistema de 
la qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

 

El Programa de control aprovat per la Direcció Facultativa contemplarà una divisió de l'obra en lots d'execució 
conformes amb els següents criteris: 

 

a) es correspondran amb parts successives en el procés d'execució de l'obra, 
b) no es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyen a columnes diferents en la taula següent 
c) la mida del lot no serà superior a l'indicat, en funció del tipus d'elements 

 

Elements de cimentació 
−  Sabates, pilotatges i encepats corresponents a 250 m2 de superfície 
−  50 m de pantalles 

Elements horitzontals −  Bigues i Forjats corresponents a 250 m2 de planta 

Altres elements 
−  Bigues i pilars corresponents a 500 m2 de superfície, sense sobrepassar les dues plantes  
−  Murs de contenció corresponents a 50 ml, sense superar vuit posades  
−  Pilars “in situ” corresponents a 250 m2 de forjat 

 

Per a cada procés o activitat, es definiran les unitats d'inspecció corresponents la dimensió o mida serà conforme a 
l'indicat a la Taula 92.5 de l'EHE. 
 

Per a cada procés o activitat inclosa en un lot, el Constructor desenvoluparà el seu autocontrol i la direcció 
facultativa procedirà al seu control extern, mitjançant la realització 
d'un nombre d'inspeccions que varia en funció del nivell de control definit en el Programa de control i 
de acord amb el que indica la taula 92.6. de l'EHE 
 

La resta de controls, si escau es realitzarà d'acord al següent articulat de l'EHE: 
- Control dels processos d'execució previs a la col·locació de l'armadura (94), 
- Control del procés de muntatge de les armadures passives (art.95), 
- Control de les operacions de pretensat (art. 96), 
- Control dels processos de formigonat (art. 97), 
- Control de processos posteriors al formigonat (art.98), 
- Control del muntatge i unions d'elements prefabricats (article 99), 
-   Els diferents controls es realitzaran segons les exigències de la normativa vigentd'aplicació de la qual s'incorpora un 

llistat per elements constructius. 
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CONTROL EN LA FASE D'EXECUCIÓ D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 
Instrucció de formigó estructural (EHE’08) Aprovada per Reial Decret 1429/2008 de 21 d'agost. (BOE 2008.08.22) 

• Capítol XVII. Control de l'execució 
 

ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 
Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB SE-A-Seguretat Estructural-Acer Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 
17 de març. (BOE 2006.03.28). Epígraf 12.Control de qualitat 
Fase d'execució d'elements constructius 

• Epígraf 05/12 Control de qualitat del muntatge 
 

ESTRUCTURES DE FÀBRICA 
Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB SE-F-Seguretat Estructural-Fàbrica Aprovat per Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març. (BOE 2006.03.28). Epígraf 8.Control de l'execució 
Fase d'execució d'elements constructius 

• Epígraf 8.2 Control de la fàbrica 
• Epígraf 03/08 Morters i formigons de farciment 
• Epígraf 04/08 Armadures 
• Epígraf 08/05 Protecció de fàbriques en execució 

 

IMPERMEABILITZACIONS 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS1-Salubritat. Protecció davant la humitat Aprovat per Reial Decret 

314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28). Fase d'execució d'elements constructius 
• Epígraf 5 Construcció 

 

AÏLLAMENT TÈRMIC 
Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB HE Estalvi d'Energia Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de 

març. (BOE 2006.03.28). Fase d'execució d'elements constructius 
• Construcció 
• Apèndix C Normes de referència. Normes d'assaig. 

 

AÏLLAMENT ACÚSTIC 
Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB HR. Protecció contra el soroll.(Obligat compliment a partir 
2008.10.24) 
Aprovat per Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre. (BOE 1907.10.23) 

- Control de l'execució 
 

INSTAL·LACIONS 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93). Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 
1993.12.14) 
Fase d'execució de les instal·lacions 

• Article 10 
 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) (Fins al 28 de febrer de 2008) 
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 1998.08.05), i modificat pel Reial Decret 1218/2002, de 22 de 
novembre. (BOE 2004.12.03) 
 

Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 7. Projecte, execució i recepció de les instal lacions 
• ITE 05 - MUNTATGE 
- ITE 05/01 GENERALITATS 
- ITE 05/02 CANONADES, ACCESSORIS I VÀLVULES 
- ITE 03/05 CONDUCTES I ACCESSORIS 

 

Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
- REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
 

INSTAL·LACIONS DE GAS 
Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials (RIG) 
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d'octubre. (BOE 1993.11.24). Fase d'execució de les instal·lacions 

• Article 4. Normes. 
 

INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA 
Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB HS 4 Subministrament d'aigua 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28). Fase de recepció de les instal·lacions 

• Epígraf 6. Construcció 
 

XARXA DE SANEJAMENT 
Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB HE Estalvi d'Energia 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28). Fase de recepció de materials de construcció 
Epígraf 5. Construcció 
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INSTAL·LACIONS D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIÓ 
Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de 
telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal lació d'equips i sistemes de telecomunicacions 
(RICT). 
Aprovat per Reial Decret 401/2003, de 4 d'abril. (BOE 2003.05.14) 
Fase d'execució de les instal·lacions 

• Article 9. Execució del projecte tècnic 
Desenvolupament del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als 
serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i l'activitat d'instal lació d'equips i sistemes de telecomunicacions 
Aprovat per Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig. (BOE 2003.05.27) 
 

Fase d'execució de les instal·lacions 
• Article 3. Execució del projecte tècnic 

 

INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELEVADORS 
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 d'1 d'agost. (BOE 1997.09.30) 
Fase d'execució de les instal·lacions 

• Article 6. marca «CE» i declaració «CE» de conformitat 

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA 
 

Per tal de comprovar les prestacions finals de l'edifici en l'obra acabada s'han de fer les verificacions i proves de 
servei establertes en el projecte o per la direcció facultativa i les previstes en el CTE i resta de la legislació aplicable 
que s'enumera a continuació: 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

FORMIGÓ ARMAT I PRETENSAT 
Instrucció de formigó estructural (EHE’08) 
Aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol. (BOE 2008.08.22) 

• Article 100. Control de l'element construït 
• Article 101. Controls de l'estructura mitjançant assaigs d'informació complementària 
• Article 102 Control d'aspectes mediambientals 

 

AÏLLAMENT ACÚSTIC 
Codi Tècnic de l'Edificació, document bàsic DB HR. Protecció contra el soroll 
Aprovat per Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre. (BOE 1907.10.23) 

- 5.3. Control de l'obra acabada 
 

IMPERMEABILITZACIONS 
Codi Tècnic de l'Edificació, Document Bàsic DB HS1-Salubritat. Protecció davant la humitat. 
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 2006.03.28) 

• Epígraf 5.3 Control de l'obra acabada 
 

INSTAL·LACIONS 
 

INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI-93) 
Aprovat per Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre. (BOE 1993.12.14) 

• Article 18 
 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) (Fins al 28 de febrer de 2008) 
Aprovat per Reial Decret 1751/1998, de 31 de juliol (BOE 1998.08.05), i modificat pel Reial Decret 1218/2002, de 22 de 
novembre. (BOE 2004.12.03) 

• Article 7. Projecte, execució i recepció de les instal·lacions 
• ITE 06 - PROVES, POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 
- ITE 01/06 GENERALITATS 
- ITE 06/02 NETEJA INTERIOR DE XARXES DE DISTRIBUCIÓ 
- ITE 06/03 COMPROVACIÓ DE L'EXECUCIÓ 
- ITE 04/06 PROVES 
- ITE 06/05 POSADA EN MARXA I RECEPCIÓ 
- APÈNDIX 06/01 Model del certificat de la instal·lació 

 

Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) 
- REIAL DECRET 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
 

INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) 
Aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost. (BOE 2002.09.18) Fase de recepció de les instal·lacions 

• Article 18. Execució i posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-04. Documentació i posada en servei de les instal·lacions 
• ITC-BT-05. Verificacions i inspeccions 
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• Procediment per a la tramitació, posada en servei i inspecció de les instal·lacions elèctriques no industrials 
connectades a una alimentació en baixa tensió a la Comunitat de Madrid, aprovat per (Ordre 9344/2003, d'1 
d'octubre. (BOCM 2003.10.18 ) 

 

INSTAL·LACIONS DE GAS 
Reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials (RIG) 
Aprovat per Reial Decret 1853/1993, de 22 d'octubre. (BOE 1993.11.24) 

 

• Article 12. Proves prèvies a la posada en servei de les instal·lacions. 
• Article 13. Posada en disposició de servei de la instal·lació. 
• Article 14. Instal·lació, connexió i posada en marxa dels aparells a gas. 

• ITC MI-IRG-09. Proves per al lliurament de la instal·lació receptora 
• ITC MI-IRG-10. Posada en disposició de servei 
• ITC MI-IRG-11. Instal·lació, connexió i posada en marxa d'aparells a gas 

 

Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de Gasos Combustibles 
Aprovada per Ordre Ministerial de 17 de desembre de 1985. (BOE 1986.01.09) 

• Posada en servei de les instal·lacions receptores de gas que necessiten projecte. 
• Posada en servei de les instal·lacions de gas que no necessiten projecte per a la seva execució. 

 

INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELEVADORS 
Disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
Aprovades per Reial Decret 1314/1997 d'1 d'agost. (BOE 1997.09.30) 

• ANNEX VI. Control final 
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CN. [Compliment de normativa]. 
 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el desenvolupament del 
mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 
 

Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 
Normatives d'àmbit autonòmic 

Normatives d'àmbit local 
 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 
de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 
 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 
 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi 
tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i 
local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 
 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, 
equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de 
conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la 
despleguen. 
 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la 
seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, 
documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en 
color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen 
les possibles ordenances i disposicions municipals. 
 
 

Navarcles – Manresa, maig 2020 
 
 

Els Arquitectes: 

                                                                     
   

Joan Escalé Estrada                     Lluís Piqué Sancho 
Col·legiat núm. 24849/5  Col·legiat núm. 25871/7 
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[Normativa tècnica general d’Edificació]  
 

Aspectes generals 
 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
 

Código Técnico de la Edificación,CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i 
les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria 
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, 
d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 
Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  
Habitatge 
 

Llei de l'habitatge  
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de 
l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 
09/03/1971) 
 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 
 

Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 

Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB Document BàsicSUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Llei d’accessibilitat  
Llei 13/2014 (DOGC 04/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul     
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions  

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

 

Instruccions tècniques complementàries SPs (DOGC 26/10/2012) 
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Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 

CTE DB SUA Document BàsicSeguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 
HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 
HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Ley del ruido                                                                                                         
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/1635/2013, (BOE:12/09/2013) 
amb correcció d’errades (BOE 08/11/2013) 
 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  
CTE DB SE A Document Bàsic Acer  
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en 

obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
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CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores 
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 
O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
 

Instrucción Técnica Complementaria AEM1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
RD88/2013 (BOE:22/2/2013) 
 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles 
vigents del reglament anteriorment esmentats. 
 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas               

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 
Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 
Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors 
O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
Condicions tècniques de seguretat als ascensors 
O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 
O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 
Instrucció 6/2006  
 

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la instrucció tècnica complementària AEM1 “Ascensors” del 
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre. 
Ordre EMO/254/2013 (DOG 23/10/2013) 
 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la 
Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) D 202/98 (DOGC 
06/08/98) 
 

Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 

 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 

 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 
RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
 

Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

 

Instal·lacions de combustibles 
 
 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 
 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

 

Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del 
Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD1053/2014 (BOE 31/12/2014) 
 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, 
ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
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Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim 
d’inspecció periòdica. 
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica 
de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013) 
 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacions 
 

Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones 
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, 
aprobado por el real decreto 401/2003. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se 
modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres 
serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

Control de qualitat 
Marc general 

Código Técnico de la Edificación,CTE 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les 
seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i 
no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10). Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego  
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 
Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril 
 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación,CTE 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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