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1.1. EMPLAÇAMENT
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Fig 1. Complex Cultural l’Escardívol.

1.2. ANTECEDENTS
La xemeneia que s’ha de consolidar formava part del cicle del vapor d’un complex
industrial, avui en dia reconvertit en edificis d'activitats socials, del que es conserven dues
naus, la nord i la sud, separades per un estret passadís. La rierada del 1962 va destruir
les altres dependències que conformaven un vast conjunt industrial, el més gran de Rubí
durant els anys 30.
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El 1985 fou adquirit per l'Ajuntament de Rubí, que el destinà a usos culturals (Ràdio
Municipal, Escola de Música, Escola d’Art i Escola de Disseny) i l'anomenà "Complex
Cultural l'Escardívol", situat a la nau sud. La nau nord, projectada per l’arquitecte Lluis
Muncunill, allotja l'Escola d’Adults.
El cicle del vapor s’iniciava a les calderes, on s’escalfava aigua mitjançant la combustió de
carbó fins que es transformava en vapor d’aigua, que fluïa a la màquina de vapor i
generava l’energia mecànica necessària pel funcionament de les màquines. La combustió
de carbó produïa cendres i fums. Les cendres s’extreien periòdicament i els fums sortien
per la xemeneia.
Les xemeneies, part de l’edifici que identificava els Vapors, podien ser construïdes en
formes diverses, però predominaven les de formes cilíndriques, perquè resistien molt bé el
vent i eren de molta eficàcia estructural per la seva secció troncocònica.
Les xemeneies dels vapors estan protegides en el catàleg de Patrimoni Arquitectònic en
l’apartat de Patrimoni Industrial. Aquesta preservació té a veure amb la pròpia identitat de
la ciutat.
Les elevades temperatures dels fums escalfaven l’estructura ceràmica de les xemeneies i
en funció de l’orientació i de la direcció predominant del vent, que ventilava principalment
una cara, l’estructura es deformava amb un desplom que produïa una excentricitat que la
podia desestabilitzar.
PBX Centre de Càlcul
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L’emplaçament de la xemeneia de l’Escardívol, es troba davant el Complex Cultural
l'Escardivol, entre el Carrer Joaquim Blume i el Carrer Terrassa del municipi de Rubí
(Comarca del Vallès Occidental).
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1.3. ESTAT ACTUAL
L'estat actual de la xemeneia de l’estructura presenta un desplom en el seu terç superior
en direcció sud i diverses esquerdes en el fust i el basament.
En general presenta una bona construcció de l’obra de
fàbrica de maó massís amb junts de morter
d’aproximadament 1 cm. de gruix.

La part superior corbada es va reforçar, al seu dia, amb
cèrcols metàl·lics per absorbir les torsions produïdes per
l’excentricitat generada.
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A la cara oest del basament de la xemeneia hi havia hagut
una porteta, probablement per extreure les cendres
provinents de la combustió del carbó. Aquesta porteta es va
tapiar en un moment determinant, però han quedat les
esquerdes de la unió amb els laterals.

Figura 2. Estat actual xemeneia.

1.4. OBJECTE del PROJECTE

L’objecte d'aquest document és la redacció del Projecte Executiu per a la consolidació i
reparació de la xemeneia de l’Escardívol de Rubí:

CA

a- Neteja de tota la xemeneia per recuperar la textura original de l’estructura.
b- Reparació dels junts de morter disgregat i amb pèrdua de material per aconseguir
recuperar la capacitat portant global conjuntament amb les peces ceràmiques de
maó massís.
c- Reparació de les fissures actuals en les peces ceràmiques del basament i del fust,
amb especial atenció a les produïdes en la porteta tancada de la cara oest de la
base.
d- Consolidació de l’estructura per garantir la seva estabilitat enfront les excentricitats
existents i a les accions eòliques.

PBX Centre de Càlcul
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Amb tot hi han junts amb morter disgregat i amb pèrdua de
material, que provoquen fissures a les esteses de l’obra de
fàbrica.
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El projecte de consolidació i reparació de la xemeneia, seguirà les següents fases:
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1.1. Abans de començar les actuacions de consolidació caldrà fer un nou aixecament
topogràfic per confirmar l'anàlisi estructural.
1.2. Esbrossada de plantes i herbes.
1.3. Muntatge i previsió de desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, per tota l'alçada
de la xemeneia,amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament i fixada
correctament.
1.4. Neteja de plantes i herbes de la xemeneia mitjançant l'aplicació de tractament
herbicida i neteja de la base interior de la xemeneia.
1.5. Cala d'inspecció en paret d'obra de fàbrica.
1.6. Comprovació de l'estat de les fissures existents, especialment a la paret Est.
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2. REPARACIÓ ESTRUCTURAL
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2.1. Eliminar tots els elements d'acer inserits dins la fàbrica, investigant que no en restin
d'ocults i sense desmuntar les anelles d'acer.
2.2. Neteja superficial de l'interior i l'exterior de la xemeneia, amb aigua a pressió i
raspallat previ de la superfície per tal de retirar cendres i altres elements saltadissos. Es
realitzarà un assaig per comprovar el millor tractament de neteja.
2.3. Reparació dels junts de morter disgregat i/o amb pèrdua de material mitjançant un
sanejament del junt fins a 20 mm de profunditat, pont d'unió resina acrílica i reposició amb
morter de calç amb àrid de riu de granulometria similar a la usada originalment.
2.4. Grapat de fissures.
2.5. Reparació de les fissures amb injecció o colada de morters de calç de reparació. Cal
que la fàbrica recuperi completament la seva capacitat inicial en tot el gruix. Es recomana
que la reparació es faci amb micromorter de calç hidràulica puzolànica.
3. CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL
3.1. Enderroc d'elements de fàbrica en mal estat, cavitats i filades superiors de coronació
(a confirmar durant l'execució).
3.2. Reconstrucció d'elements de fàbrica enderrocats, amb peces de característiques
similars.
3.3. Reforç interior amb morter per reparació estructural d'alta resistència, amb un
espessor total de 5cm en dues capes, amb aplicació superficial de pont d'unió, amb
col·locació de xarxat 5x200x200 com armadura de reforç interior.
3.4. Substitució dels cèrcols de ferro existents per anelles metàl·liques galvanitzades amb
unió tesada i connectades amb cargols post-tesats a les platabandes verticals interiors
adherides amb resina epoxi..
3.5. La resta de tronc de con es reforçarà amb anelles metàl·liques galvanitzades amb
unió tesada i connectades amb cargols post-tesats a les platabandes verticals interiors
adherides amb resina epoxi.
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1. TREBALLS PREVIS
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4.1. Per garantir la durabilitat a llarg termini es recomana tapar-ne la sortida a fi d'impedir
l'entrada d'aigua a l'interior. Tapa d'acer galvanitzat.
4.2. A la part inferior, es col·locarà una porta metàl·lica amb obertures per ventilar la
xemeneia.
4.1. S'urbanitzarà la vorera al voltant de la xemeneia.

Figura 3. Patologies a reparar i consolidar.
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3.6. La fissura existent a la paret Est de la base, al no fer-se el seguiment proposat per la
UPC, cal cosir-la perllongat les platabandes verticals de reforç interior del tronc de con,
adherides amb resina epoxi i connectades amb ancoratges químics.
3.7. Cegar la galeria soterrada que de la xemeneia surt en direcció a la nau Sud de
l'Escardívol.
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Les solucions adoptades són les necessàries per a la consolidació estructural de la
xemeneia del projecte, complint els objectius de l’apartat 1.4:
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b- La reparació de les fissures actuals en les peces ceràmiques del basament i del
fust i la reparació dels junts de morter disgregat i amb pèrdua de material és
absolutament necessària per aconseguir recuperar la capacitat portant global
conjunta.

CA
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c- La consolidació estructural amb productes homologats amb el segell CE és
necessària per aconseguir l’estabilitat total de la xemeneia enfront al possible
bolcament produït per l’excentricitat del desplom superior.

Figura 4. Urbanització actual de l’entorn de la xemeneia.

1.7. TOPOGRAFIA

Any 2.007: Desplaçament en el cap de la xemeneia d = 19,91 cm.
Desplaçament a 9m. basament
d = 3,4 cm.
Any 2.015: Desplaçament en el cap de la xemeneia d = 20,70 cm.
Desplaçament a 9m. basament
d = 0,0 cm.
La xemeneia continua movent-se, per tant hem de comprovar l’estabilitat a bolcament i
calcular els esforços sobre l’obra de fàbrica, pels nous desplaçaments.
Abans de començar les actuacions de consolidació caldrà fer un nou aixecament
topogràfic per confirmar l’anàlisi estructural.

PBX Centre de Càlcul
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a- La neteja de tota la xemeneia i la urbanització de l’entorn és necessària per
recuperar la textura original de l’estructura i recordar el passat industrial de Rubí,
ara reconvertit en equipament municipal.
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1.8. AFECTACIONS al TRÀNSIT
Les obres d’execució , estaran emmarcades per una tanca d’obra col·locada a la zona de
treball per evitar l’accés de persones.
S’haurà de preveure l’entrada de maquinària i material a l’obra des del carrer, comunicantse a la Policia Municipal o posant un operari en moments puntuals per regular el trànsit,
quan aquestes operacions puguin afectar a la circulació del carrer.
Pel fet de tractar-se d’una obra amb trànsit obert, es prendran totes les mesures precises
de seguretat, tenint en compte aquests dos principis essencials:
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- Protecció màxima per als treballadors de l’obra

1.9. EXPROPIACIONS - AFECTACIONS - SERVITUDS
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Els terrenys entorn a la xemeneia del Centre Cultural de l’Escardívol, objecte del projecte,
són de titularitat pública, per el que no caldrà fer cap expropiació.
1.10. SERVEIS EXISTENTS

A la zona d'actuació del projecte no hi ha serveis existent que afectin per la seva
execució. Es comprovarà que cap element de l'obra produeixi interferències amb les
telecomunicacions de Radio Rubí.
1.11. TERMINI d’ EXECUCIÓ
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En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i de l’apartat 1
paràgraf e) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector
Públic, s’elabora l’Annex núm. 3: Pla de Treball, on s’estudia amb caràcter indicatiu el
possible desenvolupament de les obres.
1.12. JUSTIFICACIÓ de PREUS
La Justificació de Preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de ITEC 2016
Rehabilitació, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.
Els paràmetres considerats són:

Data de preus:

Gener 2016

Àmbit de preus:

CA Catalunya

Àmbit de plecs:

Catalunya

PBX Centre de Càlcul
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- Protecció màxima per als usuaris de la zona d’accés al Centre Cultural.

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

51

1.13. CONTROL de QUALITAT
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a
l’execució de les obres. A l’Annex núm. 5: Pla de Control de Qualitat. queda reflectit la
proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la
quantitat d’assaigs a realitzar.
Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les
freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la
proposta del pla de control de qualitat.

1.14. CLASSIFICACIÓ del CONTRACTISTA
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En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de
Contractes del Sector Públic, no es fa necessària una classificació concreta per admetre
un contractista a la licitació de l’execució d’aquestes obres.
1.15. REVISIÓ de PREUS
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En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels
articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector
Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a
dotze (12) mesos, no té revisió de preus.
1.16. SEGURETAT i SALUT
En compliment de l’article 4t del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1
paràgraf g) de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector
Públic, en el present projecte s’inclou l’Annex núm. 4: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
El pressupost d'Execució Material de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut puja a
l'expressada quantitat de 3.000€ (Tres mil euros).
L'import queda recollit com a partida alçada d'un 5% del PEM del projecte, de cobrament
íntegre al Pressupost d’Execució Material del projecte, a justificar amb l’Estudi de
Seguretat i Salut.
Així mateix, es tindran en compte les possibles consideracions dels Serveis Tècnics de
l’Ajuntament de Rubí que es puguin derivar de la revisió, per part seva, del present
document.
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El pressupost d'Execució Material del Pla de Control de Qualitat puja a l'expressada
quantitat de 1.020,86€ (Mil vint amb vuitanta-sis euros).

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

1.17. COMPLIMENT de la NORMATIVA VIGENT

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:
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El present projecte compleix els requisits exigits en la Llei 13/1995 del 18 de maig de
Contractes de l’Estat i en el Reial Decret 390/1996 de l’1 de març de desenvolupament
parcial de la Llei 13/1995, en tot allò relacionat amb Projectes i Estudis.

-52

El present projecte consta dels quatre Documents següents:
Document núm. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
Annex núm. 1: Diagnosi de l’estat de l’estructura.
Annex núm. 2: Topogràfic 2007 – 2015.
Annex núm. 3: Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Annex núm. 4: Pla de treball.
Annex núm. 5: Pla de Control de qualitat.
Annex núm. 6: Estudi de Gestió de residus.

PB

Document núm. 2: PLÀNOLS
Plànol núm. 01: Emplaçament.
Plànol núm. 02: Estat actual.
Plànol núm. 03: Procés de treball.
Plànol núm. 04: Reparació estructural.
Plànol núm. 05: Consolidació estructural.

Document núm. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CA

Document núm. 4: PRESSUPOST
4.1.Amidaments.
4.2.Justificació de Preus.
4.3.Quadre de Preus.
4.4.Quadre de Preus Núm. 1.
4.5.Quadre de Preus Núm. 2.
4.6.Pressupost.
4.7.Resum de Pressupost.

1.19. DECLARACIÓ d’ OBRA COMPLERTA
En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques,
i de l’article 107 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, es
manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del
Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que
són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.
Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4
de juliol de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.
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Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:
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Data:22/04/16
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1.20 PRESSUPOST
Aplicant els preus unitaris que figuren als Quadres de Preus, als Amidaments resultants, i
tenint en compte les Partides Alçades, el pressupost resultant és el següent:
Projecte: Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol RUBÍ

2 Reparació estructural .
3 Consolidació estructural .
4 Acabats - Urbanització .
5 Seguretat i Salut .
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6 Control de qualitat .
7 Gestió de residus .
8 Imprevistos .

Pressupost d'execució material

Import
6.070,26
21.933,65
22.062,16
4.490,45
3.000,00
1.020,86
1.473,14
900,00
60.950,52
7.923,57

6% de benefici industrial

3.657,03

CA

13% de despeses generals

Suma

72.531,12

21%

15.231,54

Pressupost d'execució per contracta

87.762,66

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-SET
MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.
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Diagnosi de l'estat de
l'estructura: Xemenenia
de l'Escaridvol - RUBÍ

CA
ANNEX NÚMERO 1:

51
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74

Rubí, 16 d’ Octubre del 2015
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RUBÍ
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Diagnosi de l’estat de l’estructura:
XEMENEIA de l’ESCARDÍVOL

Xemeneia de l’Escardívol – RUBÍ

Expedient:

PBX - 2710 - P

Data:16/10/15
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Nom de l'Obra:

MEMÒRIA DIAGNOSI de l’ESTAT de l’ESTRUCTURA

51

ÍNDEX MEMÒRIA:
1- ANTECEDENTS.

2.1 LCC. Laboratori Català de Control.
2.2 Anàlisi dels fonaments.
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3- INSPECCIÓ i INFORME PREVI.

3.1 UPC: Universitat Politècnica de Catalunya.
3.2 Estructura i materials: Basament - Tronc de con tubular.
3.3 Estudi rehabilitació UPC.
4- ANÀLISI ESTRUCTURAL.
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4.1 Accions degudes al pes propi.
4.2 Excentricitats estructura xemeneia.
4.3 Pressió eòlica.
4.4 Característiques mecàniques:
4.5 Esforços:
Moments deguts al pes propi per les excentricitats.
Moments produïts per la pressió eòlica.
4.6 Estabilitat al bolcament.
4.7 Resistència estructura.

5- REFORÇ ESTRUCTURA
5.1 Modelització estructura. Programa de làmines Cype 3D.
5.2 Reforç d’anelles metàl·liques connectades a platabandes interiors.
6- CONCLUSIONS
ANNEX 1: Topogràfic 2015.
ANNEX 2: Estudi d'estabilitat estructural de la Xemeneia de l'Escardívol de Rubí.
ANNEX 3: Estudi Geotècnic.
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1.1 Topogràfic de referència 2.007.
1.2 Topogràfic actual
2.015.
1.3 Comparatiu de l’evolució dels moviments.

Xemeneia de l’Escardívol – RUBÍ

Expedient:

PBX - 2710 - P

Data:16/10/15
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Nom de l'Obra:

1.- ANTECEDENTS.

1.2 Topogràfic actual 2.015.

1.2 Comparatiu de l’evolució dels moviments.
Any 2.007: Desplaçament en el cap de la xemeneia
Desplaçament a 9m. basament
Any 2.015: Desplaçament en el cap de la xemeneia
Desplaçament a 9m. basament

d = 19,91 cm.
d = 3,4 cm.
d = 20,70 cm.
d = 0,0 cm.

La xemeneia continua movent-se, per tant hem de comprovar l’estabilitat a bolcament i
calcular els esforços sobre l’obra de fàbrica, pels nous desplaçaments.
Abans de començar les actuacions de consolidació caldrà fer un nou aixecament
topogràfic per confirmar l’anàlisi estructural.

PBX Centre de Càlcul
Pàgina 2

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

CA

PB

-52

51

1.1 Topogràfic de referència 2.007.

Xemeneia de l’Escardívol – RUBÍ

Expedient:

PBX - 2710 - P

2.- ESTUDI GEOTÈCNIC.
2.1 LCC. Laboratori Català de Control.

Data:16/10/15
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Nom de l'Obra:

51

Les conclusions de l’estudi de geotècnia redactat per la geòloga Raquel García de LCC,
defineixen els tres nivells representats als talls adjunts.
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El basament de la xemeneia s’encasta 2 m. en el nivell 2 de sorres llimoses amb graves.
Aquest nivell no és ni expansiu ni agressiu.

Xemeneia de l’Escardívol – RUBÍ

Expedient:

PBX - 2710 - P

Data:16/10/15

2.2 Anàlisi dels fonaments.
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N = 72 T
Mv = 31,24 mt
Me = 4,6 mt

Moment total
Reacció moments

Mt = 35,84 mt
Nm = 35,84 mt / (2,4 m/2) = 29,86 T

Càrrega total
Àrea fonaments

Nt = 72 T + 29,86 T = 101,86 T
A = 2,4^2 – 3,14 x (1,2/2)^2 = 4,63 m2
Q = 101,86 T / 4,63 m2 =22,- T/m2
Q = 2,2 Kp /cm2 < Q adm = 2,5 Kp/cm2 ADMISSIBLE

3.- INSPECCIÓ i INFORME PREVI.
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3.1 UPC: Universitat Politècnica de Catalunya.

L’Ajuntament de Rubí ens ha facilitat l’informe de la UPC, on ens donen les
característiques geomètriques de l’estructura de la xemeneia , les característiques físicoquímiques i les característiques mecàniques dels materials constructius, per poder fer
l’anàlisi d’estabilitat i els esforços de càlcul, amb els moviments actuals (any 2.015).
Equip de treball (UPC)
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L’equip de treball ha estat constituït per Climent Molins i Pere Roca enginyers de camins i
professors de l’Escola T. S. d’Enginyers de C. C. i P. De Barcelona de la Universitat
Politècnica de Catalunya, i per Augusto Siguero, investigador de la mateixa Universitat.
Climent Molins ha actuat com a coordinador i responsable principal dels treballs.
Objecte

El present estudi, sol·licitat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la
Diputació de Barcelona, té per objectiu analitzar i concloure sobre l’estabilitat estructural
de la xemeneia de l’Escardívol de Rubí en el seu estat actual sota l’efecte de les accions a
què està o pot estar sotmesa. En particular, es consideren les següents accions:
gravitatòries, de vent i sísmiques. També és objectiu de l’estudi identificar, si s’escau, les
necessitats de d’intervenció a fi de garantir-ne l’estabilitat.
La xemeneia de l’Escardívol data de la segona meitat de la dècada del 1920. Avui, la
xemeneia està isolada a una distància de menys de dos metres de la nau Sud de
l’Escardívol, edifici actualment destinat a equipaments. La xemeneia presenta un desplom
en el seu terç superior en direcció Sud clarament visible a ull nu i diverses esquerdes.
Tenint en compte que es tracta d’un element catalogat, que es vol mantenir com a llegat
del passat, i està accessible al públic, preocupa la seva estabilitat. Respondre aquesta
pregunta és el principal objectiu d’aquest estudi.
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Tensió terreny
COMPROVACIÓ

51

Axil accions gravitatòries:
Moment pressió eòlica:
Moment desplom excèntric

Xemeneia de l’Escardívol – RUBÍ

Expedient:

PBX - 2710 - P

Data:16/10/15

74

Nom de l'Obra:

3.2 Estructura: Basament – Tronc de con tubular.
Breu descripció de la xemeneia

També s’observa la fàbrica de maó amb què es va construir la xemeneia. En general
presenta una bona factura amb esteses de morter d’aproximadament un centímetre de
gruix. Així mateix, també s’identifiquen molt clarament els cèrcols de reforç que es van
col·locar en un moment indeterminat durant la vida útil de la xemeneia.
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D’acord amb això, s’ha pogut comprovar que el diàmetre exterior del tronc de con vaira de
1,77 m a la base fins a 1,44 m a la coronació, mentre que el gruix de la paret de con varia
de 22 cm a 33 cm.
Caracterització físico-química dels materials
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Pel que fa a l’estudi dels materials s’ha comptat amb la col·laboració dels doctors Màrius
Vendrell i Pilar Giráldez de la Universitat de Barcelona. La documentació històrica ha estat
facilitada pels tècnics del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de
Barcelona.
Per a caracteritzar els materials de la xemeneia es va desenvolupar una visita i recollida
de mostres el dia 29 de novembre de 2010, amb l’ajut de la plataforma instal·lada per
l’empresa VertiSub. Es van obtenir mostres de maó i de morter tant de l’interior com de
l’exterior de la xemeneia. Gràcies aquestes mostres els tècnics especialistes de la UB:
1. La major part dels maons presenten un bon estat de conservació, amb tot, presenten
diferents graus de cocció i de transformació química dels seus components.
2. Es troba tres grans tipus de morter:
a) Morter de calç aèria amb àrid de quars i de roca metamòrfica amb alguns fragments de
ceràmica i sorra de naturalesa mixta calcària i silícia. La presència de ceràmica és
limitada, per tant la hidraulicitat aportada al morter es baixa.
b) Morter aeri de calç amb el mateix àrid que l’anterior si be amb l’absència de fragments
ceràmics: es troba en la part mitja i baixa de la xemeneia
c) Morter ràpid, amb lligant de calç hidràulica, de color rosat, amb àrid similar a l’anterior
però de granulometria mil·limètrica a submil·limètrica: s’ha usat per reparacions puntuals
de fissures verticals.
d) Morter de ciment pòrtland amb àrid silícic arrodonit, usat en la construcció de la part
superior (probablement una remunta) i en la reparació d’alguna fissura (potser en el mateix
moment constructiu).
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La xemeneia de l’Escardívol té una alçària des del terreny de 20,43 m d’acord amb
l’aixecament topogràfic. Exteriorment, presenta una base de planta quadrada de 2,42 m
de costat que es perllonga durant els primers 2,92 m, des d’on arranca el tronc de con
característic d’aquestes xemeneies. Es tracta d’un exemple típic de les xemeneies que es
construïen a Catalunya durant el desenvolupament industrial. L’obertura superior presenta
la típica cornisa que es construïa a les xemeneies. Gràcies al SPAL s’ha pogut esbrinar
que la xemeneia data de la segona meitat de la dècada del anys 20 del segle passat.

Xemeneia de l’Escardívol – RUBÍ
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Caracterització mecànica
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Tenint en compte que els maons que es van usar en la construcció de la fàbrica de la
xemeneia presenten un majoritàriament un bon estat, es pot suposar que la seva
resistència bruta a compressió es troba de forma normal per sobre de 15 N/mm2.

El valor promig de la resistència del morter va resultar de 3,45 N/mm2 amb un coeficient
de variació del 33,69%. Per aquesta raó, a l’hora de determinar la resistència
característica de la fàbrica s’ha adoptat una resistència del morter de 2,86 N/mm2 que
correspon al valor mínim mesurat en els assaigs.

PB

Amb l’equip que es disposava va resultar impossible desenvolupar cap assaig
representatiu en la part corresponent a la cornisa de remat de la xemeneia, on el morter
és de ciment portland.
D’acord amb l’exposat i aplicant la fórmula de CTE-SE-FL s’ha obtingut una resistència
característica de l’obra de fàbrica de 4,53 N/mm2.
3.3 Estudi rehabilitació UPC
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1. Eliminar tots els elements d’acer inserits dins la fàbrica, investigant que no en restin
d’ocults.
2. Posteriorment a aquesta primera actuació caldria veure a què es deu la presència de
les esteses gruixudes amb fissura superior. Probablement, seria recomanable estudiar la
reconstrucció completa dels 3 m superiors. Particularment si es retiren els possibles
cèrcols de ferro inserits. Per fer-ho, s’hauria de procedir a desmuntar amb molta cura
aquest part a fi de poder-ne aprofitar les peces.
3. En tot cas, caldrà procedir a una reparació sistemàtica de les fissures amb injecció o
colada de morters de calç de reparació. Aquesta intervenció no es pot quedar en un mer
segellat sinó que cal que la fàbrica recuperi completament la seva capacitat inicial en tot el
gruix. Es recomana que la reparació es faci amb micromorter de calç hidràulica puzolànica
tipus Albaria de Basf o equivalent (Mapei, etc).
4. Reparació dels junts de morter disgregat i/o amb pèrdua de material mitjançant un
sanejament del junt fins a 20 mm de profunditat i reposició amb morter de calç amb àrid
de riu de granulometria similar a la usada originalment, d’acord amb les indicacions de
l’informe de l’annex 2.

PBX Centre de Càlcul
Pàgina 6

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

-52

Pel que fa al morter, es més difícil identificar-ne la resistència. Per aquesta raó es va
procedir a realitzar uns assaigs de penetració i extracció a fi de tenir-ne una estimació
adequada. Per fer-ho es va usar un penetròmetre Hilti DX 450-L amb pern enroscat que
està especialment dissenyat per a determinar la resistència a compressió de morters i
formigons.

Xemeneia de l’Escardívol – RUBÍ
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6. Depenent de les conclusions de la inspecció detallada de la fissura a la base de la cara
Est o de l’evolució de les mesura a mig i llarg termini, col·locació d’un tirant pretensat en
aquesta cara a fi d’impedir la progressió d’aquesta fissura.
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7. Per garantir la durabilitat a llarg termini es recomana tapar-ne la sortida a fi d’impedir
l’entrada d’aigua a l’interior. Cal tenir en compte que els materials que s’usin siguin
inoxidables.
8. Neteja de la fàbrica de maó segons les recomanacions de l’informe de: Caracterització
de materials, danys observats i suggeriments d’intervenció, recollit en l’annex 3 UPC.
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9. Tractament dels cèrcols de ferro tot aplicant algun material que en millori la seva
durabilitat.
10. Estudiar la conveniència de cegar la galeria soterrada que de la xemeneia surt en
direcció a la nau Sud de l’Escardívol, per exemple omplint-la de formigó autocompactable.
11. Estudiar el fonament a partir de la informació que pogués aportar un reconeixement
del terreny i la inspecció del fonament.

Aquestes recomanacions donades en l’estudi de la UPC, les confirmarem o
donarem solucions alternatives en les conclusions de l’apartat 6 de l’estudi de PBX
Centre de Càlcul SLP, segons els càlculs que detallem en els apartats 4 i 5.
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5. Per esbrinar fins a quin punt pot ser o no preocupant la fissura existent a la paret Est de
la base, caldria (1) inspeccionar-la per veure (a) si apareix a l’interior de la xemeneia, a
priori sembla que així hauria de ser, i (b) observar fins on arriba. És a dir, caracteritzar-ne
en detall el seu estat actual, inclòs l’obertura en diferents nivells. A més, (i 2) caldria
observar-ne l’evolució a mig i llarg termini, particularment si no es desenvolupés cap
intervenció a curt termini. Per observar aquesta evolució a mig i llarg termini caldria
comprovar- ne visualment si hi ha alguna modificació aparent en l’extensió (p.e. si puja
més amunt en el fust) i, també, comprovar que no n’augmenta l’obertura. Per fer això
darrer, caldria mesurar amb un extensòmetre mecànic (capaç d’apreciar micrometres) la
separació entre dos punts a banda i banda de la fissura en dos o tres nivells diferents. En
principi es considera suficient procedir a la mesura amb periodicitat anyal (preferiblement
a l’hivern i el mateix dia) a primera hora del matí, a fi de minimitzar l’efecte dels moviments
tèrmics.
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4.- ANÀLISI ESTRUCTURAL.
4.1 Accions degudes al pes propi.

51

Per analitzar l'estructura de la xemeneia s'ha dividit en diferents trams, tal i com s'indica
en la imatge:

DISCRETITZACIÓ

Capitell (C)

Altura H
(m)

Dext
(mm)

Dext
(m)

Dint
(mm)

Dint
(m)

C1

20,43

0,20

1513

1,51

1000

1,00

C2

20,23

0,23

1672

1,67

1000

1,00

C3

20,00

0,36

1423

1,42

1000

1,00

C4

19,64

0,15

1583

1,58

1000

1,00

C5

19,49

0,16

1382

1,38

1000

1,00

Total C (m)

1,10

F1

19,33

1,28

1372

1,37

1000

1,00

18,05

1,57

1395

1,40

1000

1,00

F3

16,48

0,66

1455

1,46

1000

1,00

F4

15,82

0,92

1486

1,49

1050

1,05

F5

14,90

1,59

1513

1,51

1050

1,05

F6

13,31

1,08

1554

1,55

1050

1,05

F7

12,23

2,80

1585

1,59

1050

1,05

F8

9,43

1,65

1660

1,66

1100

1,10

F9

7,78

2,35

1704

1,70

1100

1,10

F10

5,43

1,12

1767

1,77

1200

1,20

PB

Fust (F)

F2

Base (B)

B1

4,31

0,97

1797

1,80

1200

1,20

B2

3,34

0,28

2690

2,69

1200

1,20

B3

3,06

0,14

2420

2,42

1200

1,20

B4

2,92

2,92

2420

2,42

1200

1,20

CA

Total F (m)

15,02

Total B (m)

Total Xemeneia (m)

4,31

20,43

PBX Centre de Càlcul
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Increment H
(m)

PBX - 2710 - P

Data:16/10/15

Pel càlcul del pes propi de la xemeneia s'ha
considerat una densitat de la fàbrica de 18
KN/m3.

Capitell (C)

3,65
5,84
5,22
3,19
2,06
19,95

0,36
0,58
0,52
0,32
0,21
2,00

3,65
9,48
14,70
17,89
19,95

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

15,97
21,00
10,42
14,38
26,67
20,04
55,80
36,05
56,27
26,64
283,24

1,60
2,10
1,04
1,44
2,67
2,00
5,58
3,61
5,63
2,66
28,32

35,92
56,92
67,34
81,72
108,39
128,43
184,23
220,29
276,55
303,19

B1
B2
B3
B4

2,45
2,29
0,87
18,23
23,85

327,73
350,67
359,41
541,72

Total B

24,54
22,94
8,74
182,31
238,53

Total Xemeneia

541,72

54,17

Total C

-52

Fust (F)

Total F

Base (B)

PB

Acumulat
Pes (KN)

Pes (T)

C1
C2
C3
C4
C5

51

El pes propi total de la xemeneia és de
541,72 KN (54,17 T).

CÀRREGUES PES PROPI
(Densitat 18 KN/m3)
Pes (KN)

4.2 Excentricitats estructura xemeneia.

CA

La excentricitat màxima de l'estructura segons el plànol
topogràfic és de 20,7cm en la part superior de la xemeneia.
Per a cadascuna de les divisions s'han calculat gràficament la
resta d'excentricitat.

EXCENTRICITAT
Exc. (m)
Capitell (C)

C1
C2
C3
C4
C5

0,207
0,205
0,203
0,199
0,198

Fust (F)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

0,196
0,183
0,167
0,161
0,151
0,135
0,124
0,096
0,079
0,055

Base (B)

B1
B2
B3
B4

0,044
0,034
0,031
0,030

PBX Centre de Càlcul
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4.3 Pressió eòlica.

PRESIÓ EÒLICA

Segons CTE-DB-SE- Accions edificació:

Qe (KN)

Per qd considerem qd = 0,52 KN/m2.

Fust (F)

-52

Per ce considerem grau d'aspror IV i una
alçada de 20m, ce = 2,25.

Per cp considerem una esveltesa de
λ=20m/1,6m=12,20, per tant cp = 1,5.
Pel Factor de forma considerem Ff = 0,5.

Base (B)

qe = 0,52 KN / m 2 ⋅ 2,25 ⋅ 1,5 ⋅ 0,5 = 0,88 KN / m 2

PB

La càrrega per ml serà:

Qe (Kg)

C1
C2
C3
C4
C5

0,27
0,34
0,45
0,21
0,19

0,027
0,034
0,045
0,021
0,019

26,55
33,75
44,95
20,84
19,40

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

1,54
1,92
0,84
1,20
2,11
1,47
3,89
2,40
3,51
1,74

0,154
0,192
0,084
0,120
0,211
0,147
0,389
0,240
0,351
0,174

154,10
192,19
84,27
119,96
211,10
147,27
389,43
240,35
351,39
173,66

B1
B2
B3
B4

1,53
0,66
0,30
6,20

0,153
0,066
0,030
0,620

152,96
66,09
29,73
620,08

51

Capitell (C)

qe = qd ⋅ ce ⋅ cp ⋅ Ff

Qe (T)

qe = qd ⋅ ce ⋅ cp ⋅ Ff ⋅ Dmig = 0,52 KN / m 2 ⋅ 2,25 ⋅ 1,5 ⋅ 0,5 ⋅ 1,64m = 1,44 KN / m = 144 Kg / m = (135Km / h)
La pressió eòlica Qe, és: Qe = qd ⋅ ce ⋅ cp ⋅ Ff ⋅ Dext ⋅ H

4.4 Característiques mecàniques:

CA

Les característiques mecàniques de la
xemeneia són:

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES
A (m2)

π

4

⋅ (Re 4 − Ri 4 )

Moment _ Re sistent _(W ) =

W (m3)

Capitell

C1
C2
C3
C4
C5

1,01
1,41
0,80
1,18
0,71

0,208
0,335
0,152
0,259
0,130

0,275
0,400
0,214
0,327
0,188

Fust

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

0,69
0,74
0,88
0,87
0,93
1,03
1,11
1,21
1,33
1,32

0,125
0,137
0,171
0,180
0,198
0,227
0,250
0,301
0,342
0,377

0,182
0,196
0,235
0,242
0,261
0,292
0,316
0,362
0,401
0,426

Base

B1
B2
B3
B4

1,41
4,55
3,47
3,47

0,410
2,468
1,582
1,582

0,456
1,835
1,307
1,307

Area _( A) = π ⋅ (Re 2 − Ri 2 )

Inèrcia _( I ) =

I (m4)

I
Re

PBX Centre de Càlcul
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4.5 Esforços:

En les següents taules es calculen els esforços en cada una de les seccions estudiades.

MOMENT PES PROPI - EXCENTRICITAT (Mpp)
Mpp (KN*m)
Mpp (T*m)
C1
C2
C3
C4
C5

Total C
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Total F

Base (B)

B1
B2
B3
B4

Total B

Total Xemeneia

Acumulat
Mpp (KN*m)

0,075
0,120
0,106
0,064
0,041
0,406

75,45
119,86
105,89
63,64
40,71
405,56

0,755
1,953
3,012
3,648
4,056

3,133
3,847
1,743
2,310
4,033
2,707
6,925
3,450
4,439
1,468
34,054

0,313
0,385
0,174
0,231
0,403
0,271
0,693
0,345
0,444
0,147
3,405

313,28
384,67
174,26
230,96
403,31
270,72
692,51
345,03
443,94
146,77
3405,44

7,188
11,035
12,778
15,087
19,120
21,828
28,753
32,203
36,642
38,110

1,067
0,778
0,272
5,396
7,513

0,107
0,078
0,027
0,540
0,751

106,73
77,78
27,18
539,64
751,33

39,177
39,955
40,227
45,623

45,623

4,562

4562,34

PB

Fust (F)

0,755
1,199
1,059
0,636
0,407
4,056

-52

Capitell (C)

Mpp (Kg*m)

CA

Moments produïts per la pressió eòlica (MQe).
MOMENT PRESIÓ EÒLICA (MQe)
MQe (KN/m)
Capitell

Acumulat
MQe (KN/m)

5,42
6,83
8,99
4,09
3,78
29,12

0,542
0,683
0,899
0,409
0,378
2,912

542,48
682,66
899,05
409,22
378,17
2911,59

5,42
12,25
21,24
25,33
29,12

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

29,79
34,69
13,89
18,98
31,45
19,60
47,63
22,66
27,34
9,43
255,46

2,979
3,469
1,389
1,898
3,145
1,960
4,763
2,266
2,734
0,943
25,546

2978,81
3468,95
1388,71
1897,84
3145,35
1960,20
4762,78
2266,47
2733,78
942,98
25545,89

58,90
93,59
107,48
126,46
157,91
177,51
225,14
247,81
275,14
284,57

B1
B2
B3
B4

6,59
2,21
0,91
18,11
27,82

0,659
0,221
0,091
1,811
2,782

659,24
220,75
90,97
1810,62
2781,59

291,17
293,37
294,28
312,39

312,39

31,239

31239,07

Total F
Base

MQe (Kg/m)

C1
C2
C3
C4
C5

Total C
Fust

MQe (T/m)

Total B
Total Xemeneia

PBX Centre de Càlcul
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Moments deguts al pes propi per les excentricitats (Mpp).

PBX - 2710 - P

Data:16/10/15

4.6 Estabilitat al bolcament.
Comprovem la estabilitat al bolcament segons:

51

N
Mpp
MQe
− 1,5 ⋅
σ = 0,90 ⋅ − 1,1 ⋅
A
W
W

ESTABILITAT

C1
C2
C3
C4
C5

-29,35
-45,24
-148,02
-114,70
-230,78

-0,294
-0,452
-1,480
-1,147
-2,308

Fust

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

-482,29
-708,71
-677,00
-768,27
-882,86
-883,21
-1020,41
-959,83
-941,51
-836,76

-4,823
-7,087
-6,770
-7,683
-8,829
-8,832
-10,204
-9,598
-9,415
-8,368

Base

B1
B2
B3
B4

-841,45
-194,39
-278,27
-256,28

-8,415
-1,944
-2,783
-2,563

L'obra de fàbrica a tracció té una resistència de
0,10N/mm2 (100KN/m2 = 1Kg/cm2) (Annex 1),
com es pot observar se supera aquest valor al
llarg de la xemeneia.

PB

σ(Kg/cm2)

Capitell

-52

Es considera el pes propi de la xemeneia com
una càrrega favorable (coeficient de seguretat
0,90), el moment produït per l'excentricitat com
una càrrega desfavorable (coeficient de seguretat
1,10) i el moment produït pel vent com una
càrrega desfavorable (coeficient de seguretat
1,50).

σ(KN/m2)

No es compleix la estabilitat al bolcament.

4.7 Resistència estructura.

Comprovem la resistència estructural segons:

RESISTENCIA

CA

σ+
(KN/m2)

σ = 1,35 ⋅

N
Mpp
MQe
+ 1,35 ⋅
+ 1,5 ⋅
A
W
W

Es considera el pes propi de la xemeneia com una
càrrega desfavorable (coeficient de seguretat
1,35), el moment produït per l'excentricitat com
una càrrega desfavorable (coeficient de seguretat
1,35) i el moment produït pel vent com una
càrrega desfavorable (coeficient de seguretat
1,50).
L'obra de fàbrica a compressió té una resistència
de 2,01N/mm2 (2010KN/m2 = 20,1Kg/cm2) (Annex
1), com es pot observar no es supera aquest valor
al llarg de la xemeneia.
Es compleix
compressió.

la

resistència

estructural

a

σ+
(Kg/cm2)

Capitell

C1
C2
C3
C4
C5

38,14
61,59
192,63
151,53
298,99

0,381
0,616
1,926
1,515
2,990

Fust

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

608,78
895,13
863,29
995,60
1162,84
1182,27
1417,58
1390,35
1432,13
1311,67

6,088
8,951
8,633
9,956
11,628
11,823
14,176
13,903
14,321
13,117

Base

B1
B2
B3
B4

1387,65
373,16
519,10
616,40

13,876
3,732
5,191
6,164
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5.- REFORÇ ESTRUCTURA

5.1 Modelització estructura. Programa de làmines Cype 3D.
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Xemeneia de l’Escardívol – RUBÍ

Expedient:

PBX - 2710 - P

Data:16/10/15

5.2 Reforç d’anelles metàl·liques connectades a platabandes interiors.
L’anàlisi de càlcul de l’estructura d’obra de fàbrica de la xemeneia, sotmesa a :
Accions gravitatòries de pes propi.
Moment flector produït per l’excentricitat del desplaçament de la xemeneia, mesurat
en l’aixecament topogràfic.
Moment flector produït per la pressió eòlica, en situació exposada.

ha donat que l’estructura pot estar en tracció en qualsevol secció i sentit segons la
direcció del vent, al superar les característiques mecàniques a tracció dels materials de
l’obra de fàbrica composta per les peces ceràmiques rejuntades amb morter.
Per aquesta raó la solució de reforç, per assegurar l’estabilitat de la xemeneia, consistirà
en reforçar tot el tronc de con amb anells horitzontals metàl·lics galvanitzats connectats a
les platabandes verticals interiors amb cargols post-tesats.

PBX Centre de Càlcul
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6.-CONCLUSIONS

51

Analitzada l’estructura de la xemeneia amb els moviments dels últims anys, segons
l’aixecament topogràfic del 2.015, concloem que cal reforçar l’estructura segons els
detalls constructius del plànol, seguint les següents recomanacions que confirmen
o matisen les de l’estudi de la UPC.
1. Eliminar els elements d’acer inserits en la fàbrica, investigant que no en restin d’ocults.

3. Reparació de les fissures amb injecció o colada de morters de calç de reparació. Cal
que la fàbrica recuperi completament la seva capacitat inicial en tot el gruix. Es recomana
que la reparació es faci amb micromorter de calç hidràulica puzolànica.

PB

4. Reparació dels junts de morter disgregat i/o amb pèrdua de material mitjançant un
sanejament del junt fins a 20 mm de profunditat i reposició amb morter de calç amb àrid
de riu de granulometria similar a la usada originalment.
5./6. Fissura existent a la paret Est de la base. Al no fer-se el seguiment proposat per la
UPC, cal cosir-la perllongat les platabandes verticals de reforç interior del tronc de con.
7. Per garantir la durabilitat a llarg termini es recomana tapar-ne la sortida a fi d’impedir
l’entrada d’aigua a l’interior. Tapa d’acer galvanitzat.
8. Neteja de la fàbrica de maó, amb aigua a pressió.

CA

9. Substitució dels cèrcols de ferro per anelles metàl·liques galvanitzades cargolades a les
platabandes interiors.
10. Cegar la galeria soterrada que de la xemeneia surt en direcció a la nau Sud de
l’Escardívol.
11. El fonament s’ha comprovat en l’apartat 2, calculant una càrrega de treball inferior a la
admissible de l’estudi geotènic.
Signem aquest estudi:

Rubí 16 d’octubre de 2.015

Enric XERCAVINS I VALLS

Josep XERCAVINS I BATLLÓ

Enginyer Industrial
Col·legiat nº 4.063

Enginyer Mecànic
Col·legiat nº 19.155

PBX Centre de Càlcul
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2. Tot el tronc de con es reforçarà amb anells horitzontals metàl·lics galvanitzats
connectats a les platabandes verticals interiors amb cargols post-tesats.

Topogràfic
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
DEPARTMENT D’ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ

INTRODUCCIÓ

1.1

Objecte

PB

El present estudi, sol·licitat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la
Diputació de Barcelona, té per objectiu analitzar i concloure sobre l’estabilitat
estructural de la xemeneia de l’Escardívol de Rubí en el seu estat actual sota l’efecte
de les accions a què està o pot estar sotmesa. En particular, es consideren les
següents accions: gravitatòries, de vent i sísmiques. També és objectiu de l’estudi
identificar, si s’escau, les necessitats de d’intervenció a fi de garantir-ne l’estabilitat.

CA

La xemeneia de l’Escardívol data de la segona meitat de la dècada del 1920. Avui, la
xemeneia està isolada a una distància de menys de dos metres de la nau Sud de
l’Escardívol, edifici actualment destinat a equipaments. La xemeneia presenta un
desplom en el seu terç superior en direcció Sud clarament visible a ull nu i diverses
esquerdes. Tenint en compte que es tracta d’un element catalogat, que es vol mantenir
com a llegat del passat, i està accessible al públic, preocupa la seva estabilitat.
Respondre aquesta pregunta és el principal objectiu d’aquest estudi.

1.2

Equip de treball

L’equip de treball ha estat constituït per Climent Molins i Pere Roca enginyers de
camins i professors de l’Escola T. S. d’Enginyers de C. C. i P. De Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya, i per Augusto Siguero, investigador de la mateixa
Universitat. Climent Molins ha actuat com a coordinador i responsable principal dels
treballs.
Pel que fa a l’estudi dels materials s’ha comptat amb la col·laboració dels doctors
Màrius Vendrell i Pilar Giráldez de la Universitat de Barcelona. La documentació
històrica ha estat facilitada pels tècnics del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de
la Diputació de Barcelona.
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1.3

Informació disponible

El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona ha facilitat la
documentació de partida i addicional necessària per a la realització de l’estudi:



Ressenya històrica de les naus de l’Escardívol i data aproximada de
construcció de la xemeneia, facilitada pel SPAL. Aquesta informació es recull
en l’annex 7.



Fitxa del catàleg del patrimoni de Rubí, facilitada pel SPAL. Aquesta informació
es recull en l’annex 8.



Informe de la Universitat de Barcelona: Xemeneia de l’Escardiu, caracterització
dels materials, danys observats i suggeriments d’intervenció, elaborat pels
doctors Màrius Vendrell i Pilar Giráldez. Aquesta informació es recull en l’annex
2 i ha estat encarrega arrel d’aquest estudi.



Informe de inspección chimenea l’Escardívol (Rubí), elaborat per VertiSub,
empresa especialitzada en treballs verticals que ha pogut accedir a l’interior de
la xemeneia. Aquesta informació es recull en l’annex 3 i ha estat encarrega
arrel d’aquest estudi.

Activitats desenvolupades per a l’estudi

CA

Per poder portar a terme aquest estudi s’han desenvolupat les següents activitats:
Estudi de la informació disponible.
Coordinació amb el SPAL de l’accés dels autors d’aquest informe i dels especialistes
de la Universitat de Barcelona a diferents parts de l’estructura gràcies a la plataforma
elevadora instal·lada per VertiSub. Aquesta inspecció es va portar a terme el dia 29 de
novembre de 2010.
Assaigs de penetració a fi de determinar la resistència del morter i, en conseqüència,
de la fàbrica constitutiva de la xemeneia, a diferents punts i alçàries de la xemeneia,
coincidint amb la presència de la plataforma elevadora instal·lada per VertiSub, el dia
29 de novembre de 2010. La caracterització de la resistència del morter mitjançant
assaigs penetromètrics es recull en l’annex 4.
Inspecció detallada mitjançant fotografia de la xemeneia, ja que l’informe de VertiSub
presentava inspeccions puntuals i s’ha considerat necessari desenvolupar un
aixecament de lesions més exhaustiu, recollint en l’annex 5.
S’ha valorat l’efecte de les lesions sobre l’estabilitat de l’estructura.
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Dos plànols amb la deformació de la Xemeneia de l’Escardívol, amb el
corresponent aixecament geomètric de l’exterior de la xemeneia, elaborats per
l’Ajuntament de Rubí. Aquesta documentació es recull a l’annex 1.
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1.4
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En disposar de tota la informació, ha estat possible procedir al càlcul de l’estructura i,
posteriorment, veure fins a quin punt la seva estabilitat pot estar compromesa.

2.

ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA

2.1

Breu descripció de la xemeneia

CA
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La xemeneia de l’Escardívol té una alçària des del terreny de 20,43 m d’acord amb
l’aixecament topogràfic (Figura 1). Exteriorment, presenta una base de planta
quadrada de 2,42 m de costat que es perllonga durant els primers 2,92 m, des d’on
arranca el tronc de con característic d’aquestes xemeneies. Es tracta d’un exemple
típic de les xemeneies que es construïen a Catalunya durant el desenvolupament
industrial. L’obertura superior presenta la típica cornisa que es construïa a les
xemeneies. Gràcies al SPAL s’ha pogut esbrinar que la xemeneia data de la segona
meitat de la dècada del anys 20 del segle passat. A la Figura 2 es presenta una
fotografia actual de la xemeneia.

Figura 1.- Aixecament topogràfic de la xemeneia de l’Escardívol (font: Ajuntament de Rubí).
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Finalment, es presenten una sèrie de recomanacions per garantir l’estabilitat a llarg
termini de la xemeneia, que inclouen algun tipus d’intervenció.

74
A la Figura 2, també s’observa la fàbrica de maó amb què es va construir la xemeneia.
En general presenta una bona factura amb esteses de morter d’aproximadament un
centímetre de gruix. Així mateix, també s’identifiquen molt clarament els cèrcols de
reforç que es van col·locar en un moment indeterminat durant la vida útil de la
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Figura 2.- Vista S-SW de la xemeneia de l’Escardívol.
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xemeneia. Aquest tipus de reforç en cèrcols s’observa en diverses xemeneies de les
que avui dia es poden contemplar.

Caracterització geomètrica

PB
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Per procedir a la caracterització geomètrica de la xemeneia, s’ha emprat la informació
geomètrica de l’aixecament topogràfic de l’Ajuntament de Rubí (Annex 1) i les mesures
preses durant la inspecció realitzada per l’empresa de treballs verticals Vertisub
(Annex 3). D’acord amb això, s’ha pogut comprovar que el diàmetre exterior del tronc
de con vaira de 1,77 m a la base fins a 1,44 m a la coronació, mentre que el gruix de la
paret de con varia de 22 cm a 33 cm. Sota el tronc de con es troba una zona de
transició per adaptar la secció circular exterior a una quadra mentre que interiorment
continua en forma de circular. Al tram de planta quadrada es perllonga fins al nivell del
terreny, però a diferència del tram troncocònic, en aquest quadrat es troben diferents
passos que comunicaven a diferents nivells altres instal·lacions a la xemeneia.
Aproximadament a nivell de terra es troben tres cavitats, una de les quals és un pas
cegat a la cara Est. A la taula 1 es detallen les dades geomètriques de la xemeneia.
Per sota del nivell del terra, i a una cota de 2,5 m sota terra, es troba una galeria que
arranca direcció Est i tot seguit presenta un colze cap al Nord i avança en direcció
Nord. Aquesta galeria es troba sota la nau Sud de l’Escardívol. Els croquis de totes
les cavitats es troba en l’Annex 3.
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Cal dir que la cota de terra que es dóna en l’informe de VertiSub no és exacta ja que
es va suposar que coincidia amb la base d’una d’aquestes cavitats, quan aquesta base
ja es troba per sota del nivell del terreny.
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Probablement, el tret més característic d’aquesta xemeneia és el desplom que
presenta, que arriba als 19,91 m a la coronació. Amb tot, aquest desplom es concentra
en la part superior, on evoluciona de forma marcada, tal i com es presenta en la Fig. 1.
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Taula 1.- Descripció geomètrica de l’estructura en alçada.

2.3

Caracterització dels materials

2.3.1 Caracterització físico-química
Per a caracteritzar els materials de la xemenia es va desenvolupar una visita i recollida
de mostres el dia 29 de novembre de 2010, amb l’ajut de la plataforma instal·lada per
VertiSub. Es van obtenir mostres de maó i de morter tant de l’interior com de l’exterior
de la xemeneia. Gràcies aquestes mostres els tècnics especialistes de la UB, i segons
es presenta en l’Annex 2, van poder determinar que:
1. La major part dels maons presenten un bon estat de conservació, amb tot,
presenten diferents graus de cocció i de transformació química dels seus
components.
2. Es troba tres grans tipus de morter:
a) Morter de calç aèria amb àrid de quars i de roca metamòrfica amb alguns
fragments de ceràmica i sorra de naturalesa mixta calcària i silícia. La
presència de ceràmica és limitada, per tant la hidraulicitat aportada al
morter es baixa.
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b) Morter aeri de calç amb el mateix àrid que l’anterior si be amb l’absència de
fragments ceràmics: es troba en la part mitja i baixa de la xemeneia
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c) Morter ràpid, amb lligant de calç hidràulica, de color rosat, amb àrid similar
a l’anterior però de granulometria mil·limètrica a submil·limètrica: s’ha usat
per reparacions puntuals de fissures verticals.

-52

d) Morter de ciment pòrtland amb àrid silícic arrodonit, usat en la construcció
de la part superior (probablement una remunta) i en la reparació d’alguna
fissura (potser en el mateix moment constructiu).

Tenint en compte que els maons que es van usar en la construcció de la fàbrica de la
xemeneia presenten un majoritàriament un bon estat, es pot suposar que la seva
resistència bruta a compressió es troba de forma normal per sobre de 15 N/mm2.

PB

Pel que fa al morter, es més difícil identificar-ne la resistència. Per aquesta raó es va
procedir a realitzar uns assaigs de penetració i extracció a fi de tenir-ne una estimació
adequada. Per fer-ho es va usar un penetròmetre Hilti DX 450-L amb pern enroscat
que està especialment dissenyat per a determinar la resistència a compressió de
morters i formigons.
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Es van fer diverses determinacions al llarg de tota l’alçària de la xemeneia en els
morters de calç. A l’annex 4 es recullen els resultats obtinguts. En general es va trobar
una bona uniformitat de la resistència del morter al llarg de tota l’alçària de la
xemeneia, tal i com mostra la figura 3. El valor promig de la resistència del morter va
resultar de 3,45 N/mm2 amb un coeficient de variació del 33,69%. Per aquesta raó, a
l’hora de determinar la resistència característica de la fàbrica s’ha adoptat una
resistència del morter de 2,86 N/mm2 que correspon al valor mínim mesurat en els
assaigs (Annex 4).
Amb l’equip que es disposava va resultar impossible desenvolupar cap assaig
representatiu en la part corresponent a la cornisa de remat de la xemeneia, on el
morter és de ciment portland.
D’acord amb l’exposat i aplicant la fórmula de CTE-SE-FL s’ha obtingut una resistència
característica de l’obra de fàbrica de 4,53 N/mm2.
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Lesions en l’estructura

En aquest apartat es desenvolupa una descripció detallada de les fissures
identificades a la xemeneia de l’Escardívol. Per fer-ho, l’estructura s’ha dividit en 7
zones diferenciades. El fust de la xemeneia s’ha dividit en sis trams segons s’indica en
la Figura 4 i al plànol que s’ha elaborat de Resum de resultats de la inspecció de
Vertisub. Aquests trams són: la coronació, Tram 1, Tram 2, Tram 3, Tram 4 i Tram 5 a
la part troncocònica de la xemeneia. El darrer tram, identificat com a Tram 6 en la
Figura 4 correspon a la base de la xemeneia, de planta quadrada.
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2.4

Figura 3.- Resistència del morter en alçada.
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A continuació s’exposen les lesions identificades a cada cara de l’estructura
corresponent als quatre punts cardinals, de forma coherent amb els plànols de detall
de l’annex 5.

2.4.1 Cara Est

Es pot observar en el full nº1 del plànol d’identificació de lesions cara Est adjuntat en
aquest informe que, a la coronació del fust, s’han identificat algunes esquerdes, les
més significatives se situen als canvis de secció de la xemeneia. En aquest mateix
plànol es pot apreciar com als Trams 1, 2 i 3 de la cara est s’han localitzat un important
número de fissures reparades amb anterioritat així com un nombre també significatiu
de fissures que no han estat reparades. L’ample màxim d’aquestes fissures té un valor
aproximat d’uns 6 mm.
Segons l’informe elaborat per l’empresa Vertisub, durant la inspecció interior es va
localitzar una junta constructiva al Tram 2 del fust de la xemeneia, 4 fileres de maons
per sobre del tercer cèrcol metàl·lic començant per la coronació. En aquest punt hi ha
un canvi de secció interior.
9
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Figura 4. Tramificació de la xemeneia.
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2.4.2 Cara Oest
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A la cara est de la base de la xemeneia s’observa una esquerda que comença al punt
de menys alçada del fust, continua pel centre de la base quadrada de la xemeneia i
arriba fins al nivell de terra per l’extradós de l’arc de la porta tapiada que hi ha en
aquesta cara de la base. Es pot observar com aquesta esquerda també s’ha identificat
a la inspecció interior feta per l’empresa Vertisub a la fotografia 32 de l’informe
d’inspecció.

De la mateixa manera que en la cara Est, a la coronació de la cara oest del fust de la
xemeneia s’observen fissures importants als canvis de secció.

CA

Es pot observar en el full nº1 del plànol d’identificació de lesions cara Oest com als
trams 1 i 2 també hi ha esquerdes que arriben tenir un gruix important, algunes tenen
una amplària pròxima a un centímetre. En cadascun d’aquests trams també
s’observen dues esteses reomplertes de morter amb un gruix aproximat de 4
centímetres amb una clara fissura horitzontal al seu damunt. Als trams 3 i 4 d’aquesta
cara hi ha una quantitat d’esquerdes menys nombrosa que en el cas de la cara Est. La
fissura més destacable es troba al tram 3 i es una esquerda a través dels junts de
morter.
Com s’ha comentat amb anterioritat, al Tram 2 del fust de la xemeneia, concretament 4
fileres de maons per sobre del tercer anell començant per la coronació hi ha una junta
constructiva on hi ha un canvi de secció interior. En aquesta cara es constata que el
nombre de fissures augmenta significativament a partir d’aquest nivell on canvia el
gruix de la paret.
Al tram 5 hi ha dues juntes constructives a on s’esdevenen els conseqüents canvis de
secció que s’han comentat a l’apartat anterior (cara Est). En aquesta zona del fust,
segons s’adverteix als fulls nº2 i nº3 del plànol d’identificació de lesions cara Oest hi ha
una esquerda d’uns 7 m de longitud que arriba fins la base quadrada del fust per la
cara sud que ja ha sigut reparada precedentment. A l’alçada de la base del fust
s’observa una altre esquerda més centrada i d’un gruix aproximat de 4-5 mm.
A la base de la xemeneia no s’han identificat fissures a remarcar.
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Als fulls nº2 i nº3 del plànol d’identificació de lesions cara est, s’observen els Trams 4 i
5 del fust de la xemeneia. Examinant en detall la xemeneia s’han detectat dues
fissures destacables al Tram 5. La primera està situada mes a prop de la cara sud i te
una longitud aproximada de 3-4 metres i una amplada màxima d’uns 2 mm. La segona
es troba més al nord i ja havia estat reparada amb anterioritat. En aquesta zona,
l’empresa Vertisub va registrar al seu informe l’existència de dues juntes constructives
a on s’esdevenen els conseqüents canvis de secció. Una està situada 7 fileres de
maons per sota de l’anell que limita els trams 4 i 5 i l’altre està situada a mitja alçada
del tram 5.
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2.4.3 Cara Sud

51

En el full nº1 del plànol d’identificació de lesions cara Sud s’observa que en la zona de
la coronació del fust únicament s’ha identificat una esquerda a través dels junts de
morter just damunt del primer anell metàl·lic, en l’element de cornisa.
Als trams 1 i 2 s’observen dues esteses reomplertes de morter amb un gruix aproximat
de 4 centímetres amb fissura inclosa, que coincideixen amb les identificades
prèviament durant la descripció de lesions a les altres cares.

Com ja s’ha esmentat en l’apartat anterior, al tram 5 de la cara sud del fust de la
xemeneia només s’identifica la fissura amb signes d’haver estat reparada que
comença a la cara oest i que arriba a la base del fust per la cara sud.

PB

De la mateixa manera que en la cara Est i Oest i segons l’informe elaborat per
l’empresa Vertisub, hi ha tres juntes constructives al llarg del fust de la xemeneia. La
primera es troba al tram 2, quatre fileres de maons per sobre del tercer anell
començant per la coronació. Al tram 5 n’hi van localitzar dues, la primera set fileres de
maons per sota de l’anell que limita els trams 4 i 5 i la segona a mitja alçada d’aquest
tram.

2.4.4 Cara Nord

CA

La cara nord de la xemeneia es clarament la que presenta més lesions. A la zona de
coronació hi ha una fissura molt destacada que ha esquerdat aquest tram del fust des
del punt més elevat fins al primer anell metàl·lic. Aquesta esquerda té un gruix màxim
d’ aproximadament uns 8-10 mm.
Als trams nº1, 2, 3 i 4 de la cara nord de la xemeneia hi ha nombroses fissures. Es pot
observar als fulls nº1 i 2 del plànol d’identificació de lesions cara Nord com aquestes
esquerdes estan localitzades a través dels maons, a través de les llagues i de les
esteses. de la mateixa manera es poden apreciar maons substituïts per morter i
fissures amb reparacions històriques.
Mereix una especial atenció el fet de que en aquesta cara de la xemeneia i en
cadascun dels seus trams es poden distingir unes zones més fosques, que
corresponen a taques d’òxid que tot i que també s’observen en les altres cares, potser
no són tan exagerades. Amb tot, a la cara Sud s’observen també unes notables taques
d’òxid coincidint amb l’element de més superfície d’unió dels dos extrems de cada
cèrcol.
En els trams 4 i 5 s’hi poden apreciar unes esquerdes, aproximadament verticals, que
s’han identificat també en la inspecció interior de la xemeneia, tal i com s’observa a les
fotografies 5, 6 i 8 de l’informe d’inspecció de la xemeneia de l’Escardívol realitzat per
l’empresa Vertisub. Com es posa de manifest en l’informe de VertiSub, aquestes
11
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Segons les observacions realitzades sobre el full nº2 del plànol d’identificació de
lesions cara sud, als trams 3 i 4 s’han localitzat esquerdes remarcables que arriben a
tenir una amplària d’uns 5 mm aproximadament.
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2.4.5 Classificació de les lesions
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esquerdes coincideixen amb la presència de l’escala de gat que es troba a l’interior de
la xemeneia.

Una vegada descrites les lesions observades en la xemeneia, es procedeix a
classificar-les seguint alguns criteris com ara el seu possible origen i/o efectes i
conseqüències.

A la cara Nord hi està situada una escala de gat per l’interior de la xemeneia que, tal i
com es demostra clarament en les fotografies de l’informe de VertiSub, en rovellar-se
ha causat la fissuració de la paret de la xemeneia. Això explica el nombre més elevat
de fissures que s’observen en la cara Nord.

PB

De fet, aquestes fissures es desenvolupen al llarg de tot el fust troncocònic de la
xemeneia, des que s’inicia el fust fins la coronació. Cal dir que sovint mostren signes
de reparacions històriques.
De forma general, aquestes dues fissures són prou marcadament verticals com per
trencar maons.
Fissures possiblement relacionades amb l’oxidació d’acer

CA

Una de les observacions de més difícil explicació, i sorprenent, rau en la presència
d’esteses particularment gruixudes de morter amb una fissura horitzontal d’alguns
milímetres a la seva part superior, situades unes set filades per sota del primer cèrcol
en el tram 1 i unes deu filades per sota del segon cèrcol en tram 2. A més, el gruix del
junt no és constant i s’observa principalment a la cara Sud tot reduint el gruix a mida
que gira cap al Nord. El mateix passa amb la fissura.
La hipòtesi de la possible presència d’oxidació en un element d’acer es basaria en el
fet que la fàbrica damunt del junt sembla “aixecada” i, això, normalment hauria de ser
degut a la presència d’algun element que augmenta de volum, com ara la presència
d’acer que s’estigui oxidant. Amb tot, no s’acaba d’entendre perquè a la cara Nord no
s’hi apreciï l’estesa gruixuda, encara que sí la fissura, particularment la que es troba
unes deu filades dessota el segon cèrcol.
Fissures relacionades amb el servei de la xemeneia
Moltes de les fissures que s’observen al llarg del fust, particularment en els 8,2 metres
superiors i que no es poden classificar en els dos casos anteriors es deuen, molt
probablement, als gradients i impactes tèrmics que devia patir la xemeneia en servei.
Cal tenir en compte que la paret en els primers 8,2 m és de 22 cm de gruix, i en ser
més prima, aquest tram de paret patia un gradient tèrmic més important que la resta
que és més gruixuda.
Algunes d’aquestes fissures, particularment aquelles més importants, mostren signes
d’haver estat reparades històricament. Cal dir que la resta del fust amb gruixos de
12
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Fissures causades clarament per l’oxidació d’acer
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paret de 25 i 31 cm mostra molt poques fissures, a banda de les de l’escala de gat a la
cara Nord, i algunes presenten reparacions històriques.
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Per altra banda, la coronació de la xemeneia mostra signes clars d’haver estat
reconstruïda. De fet està refeta amb morter de ciment portland.
Fissures relacionades amb la morfologia de la base i el fonament

A la cara Oest, on la inspecció també ha detectat una cavitat, s’observa una petita
fissura a la paret de la base, però sense aparent continuïtat.
Degradació de materials
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D’acord amb l’informe recollit en l’annex 2 algunes peces ceràmiques presenten un
cert nivell de degradació.
L’informe esmentat, també constata que algunes juntes de morter han perdut part del
material per disgregació, probablement ajudada per desplaçaments de la fàbrica
durant els canvis de temperatura. Aquests danys es concentren en el tram superior on
la paret és més prima, sota la coronació que és amb fàbrica de ciment pòrtland.
Ovalització del tram superior

CA

La mesura de dos diàmetres ortogonals al llarg de la cara interior de la xemeneia,
realitzada per VertiSub, ha posat de manifest una certa ovalització sistemàtica en els
8,2 m superiors de la xemeneia, allà on la paret és més prima.
En l’informe d’inspecció de VertiSub no s’especifica quines direccions tenen cada un
dels diàmetres mesurats. Amb tot, una hipòtesi podria ser que l’efecte de l’expansió
dels òxids d’acer de l’escala de gat produeixi un increment del diàmetre E-O, ja que
s’allarga –amb l’obertura de fissures- l’arc de circumferència de la cara Nord.

2.4.6 Valoració de les lesions
Un aspecte que dificulta la valoració de les lesions en l’estructura és la manca
d’informació relativa a la seva vida en servei, amb possibles reparacions i remuntes
històriques. A més, els autors d’aquest informe no han pogut inspeccionar l’interior de
la xemeneia en detall, amb tot, disposen de la valuosa informació facilitada per
l’empresa VertiSub.
Totes aquelles lesions relacionades directa o indirectament amb l’oxidació d’elements
metàl·lics inserits en la fàbrica de maó evolucionaran tot incrementant el dany i el gruix
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A la base de la xemeneia s’observa una fissures que afecta la cara Est, coincidint amb
la presència d’una obertura actualment cegada. Aquesta fissura arrenca des de terra i
desapareix quan ha pujat un metre en el fust troncocònic. Es troba tant a l’interior com
a l’exterior del fust.
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de les fissures, fins i tot de forma prou contundent com per comprometre’n la seguretat
estructural.

-52

La fissura a la cara Est, a través del massís de fàbrica de la base, és prou important
com per fer sospitar d’algun tipus de moviment en el fonament. Sembla talment com si
el fonament estigués patint algun tipus d’obertura. Això és possible perquè aquest
costat de la base és el més dèbil amb la presència de l’obertura a nivell del terreny i la
sortida de la galeria soterrada un metre sota l’obertura cegada. En no tenir constància
de fins a quin nivell progressa aquesta fissura per l’interior, es considera necessari fer
una inspecció en més profunditat per esbrinar-ne l’abast total. Cal dir que no mostra
signes clars i evidents de reparació, amb la qual cosa la seva evolució podria ser
posterior al tancament de la fàbrica.
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Un altre aspecte és la inclinació de la part superior de la xemeneia deguda als canvis
higrotèrmics del morter entre les diferents cares de la xemeneia, particularment en
servei. Normalment, les xemeneies d’aquestes característiques solen presentar una
inclinació similar, amb un desplom cap al Sud. Segons sembla, aquesta inclinació se
sol produir durant la pròpia vida en servei de la xemeneia. En el cas de la xemeneia de
l’Escardívol la cuvatura que produeix la inclinació es concentra el tram superior on la
paret del fust és més prima. La verticalitat quasi perfecta de la part inferior del fust
evidencia que el fonament no ha experimentat girs.

CA

Altres lesions com ara la presència de maons deteriorats i de morters disgregats, per
ara no comprometen l’estructura però caldrà tenir-les en compte ja que sí la poden
comprometre a llarg termini.

2.5

Anàlisi resistent

Primerament, cal dir que l’anàlisi resistent s’ha centrat en l’estabilitat de l’estructura
d’obra de fàbrica sense tenir-ne en compte el fonament, ja que se’n desconeix
completament la geometria constructiva i les propietats resistents del terreny on
reposa. Amb tot, en el darrer apartat de l’anàlisi resistent es fa una estimació de la
capacitat que hauria de tenir el fonament per garantir l’estabilitat de la xemeneia.

2.5.1 Bases de càlcul
Per a l’anàlisi resistent de l’estructura s’han emprat les accions prescrites al Codi
Tècnic de l’Edificació (CTE) en allò referent a la resistència de l’obra de fàbrica de maó
massís i en allò referent a l’acció del vent. En aquest darrer cas, s’han tingut també en
compte les prescripcions de l’Euro Codi número 1, que és d’on sorgeix el document
d’accions del CTE.
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Les fissures obertes, encara que siguin històriques, permetran a mig termini la
presència de vegetació que de forma lenta però imparable podria incrementar el dany.
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Per a la comprovació de la resistència al sisme s’han emprat les prescripcions de la
Normativa de Construcció Sismo-Resistent (NCSR02).
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Tots els càlculs s’han desenvolupat amb el programa Diana v.9.4 que permet tenir en
compte les propietats reals del material. En particular, la verificació de la resistència a
les accions permanents i de vent s’ha considerat el valor de càlcul de l’obra de fàbrica,
on s’ha aplicat un factor de seguretat de 2,25. La resistència de càlcul a compressió
adoptada ha estat de 2,01 N/mm2. En el model s’ha considerat una resistència a
tracció de 0,1 N/mm2.

En l’annex 6 de càlculs estructurals, es troba el detall d’obtenció de totes les accions
considerades i els resultats obtinguts, que en els apartats següents es recull allò més
rellevant.

2.5.2 Sota acció gravitatòria

PB

La comprovació sota l’acció del pes propi s’ha desenvolupat sobre la geometria real de
l’estructura, inclòs el desplom. S’ha comprovat que les tensions en tota la fàbrica es
mantenen per sota de 0,22 N/mm2. Per tant, es troben al voltant del 10% de la
resistència de càlcul a compressió o d’un un 4,5% de la resistència característica a
compressió.

2.5.3 Sota l’acció del vent

CA

Tenint en compte que la xemenia presenta un desplom, cal esperar que el més
desfavorable és que el màxim vent de càlcul actuï en la direcció paral·lela al desplom i
en el mateix sentit.
S’ha comprovat que, efectivament, aquesta era la situació més desfavorable. En la
direcció N-S s’ha obtingut un coeficient multiplicador de l’acció característica de vent
de 1,31. En els altres sentits i direccions s’han obtingut valors més grans per a aquest
factor.
Per altra banda, s’ha comprovat que sota l’acció característica de vent, les tensions a
la fàbrica no superen el 50% de la seva resistència de càlcul a compressió o el 20% de
la resistència característica a compressió.
Tenint en compte que es tracta d’una estructura existent, es considera que un factor
de 1,31 és suficient. Particularment, si es tenen en compte les condicions actuals de
l’entorn de la xemeneia amb un gran edifici paravent que precisament la protegeix, fins
a més de mitja alçària, de l’acció del vent en la direcció i sentit més desfavorable: la
Nord - Sud. Es pot afirmar que l’acció del vent considerada no és possible en l’estat
actual de la xemeneia amb la nau al costat.
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S’ha considerat un pes específic de l’obra de fàbrica de 18 kN/m3.
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2.5.4 Sota l’acció del sisme

S’ha comprovat que la xemeneia no compleix l’exigència de resistència a l’acció del
sisme que prescriu la normar NCSR02 per a edificis de nova planta, si es considera el
coeficient de risc corresponent a un edifici d’especial importància (  = 1,3). Aquest

51

factor representa considerar l’acció del sisme amb un període de retorn de 1.000 anys.
No obstant, si es considera que l’edifici és d’importància normal, amb  = 1,0

-52

En tractar-se d’un monument, en principi sembla adequat considerar el coeficient
corresponent a edifici d’especial importància. Tal i com es presenta en l’annex 6,
l’edifici és capaç de resistir el 90% de l’acció del sisme com a edifici d’especial
importància.

2.5.5 Aproximació al fonament
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Malgrat la manca d’informació, s’ha considerat necessari fer una estimació aproximada
de les tensions que pot haver de resistir el fonament sota les accions característiques
en servei.
Sota càrregues gravitatòria, i tenint en compte les mides de la base quadrada amb
l’interior cilíndric de la part inferior de la xemeneia, es pot estimar la tensió mitjana a la
base de la xemeneia suposant que el fonament tingués la mateixa mida.
F vertical = 587 kN

CA

A = 2,12 – (1,44/2)2·π = 2,781 m2

σm = 211 kPa

Si es té en compte tota la base quadrada, ja que hi pot haver fàbrica per repartir la
càrrega a la part central cilíndrica, σm = 133 kPa

Si es fa la mateixa comprovació sota l’efecte de l’acció característica del vent en la
direcció més desfavorable N-S que produeix un moment a la base de 296 mkN, s’obté
una compressió pic de 341 kPa i una mitjana de 170,5 kPa.
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al sisme d’acord amb la normativa (per a edificis de nova planta).

3.1

Conclusions de l’estudi
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
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3.

No s’ha pogut comprovar l’estabilitat del fonament ja que es desconeix la capacitat del
terreny a la cota del fonament i la pròpia geometria d’aquest. No obstant, i depenent de
la capacitat que presenti, és plausible que pugui resistir.
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La inclinació de la xemeneia, particularment notable en el tram superior, no compromet
per ella mateixa la seva estabilitat estructural.
Pel que fa a les lesions a la fàbrica de la xemeneia:
1. Les dues fissures verticals al llarg de la cara Nord són causades per la
presència d’una escala de gat a l’interior.
2. Les esteses gruixudes i amb fissura al damunt podrien ser causades per la
presència d’algun cèrcol de ferro embegut.

CA

3. Altres fissures en el tram superior de la xemeneia es deuen als intensos efectes
tèrmics a què es va veure sotmesa i als moviments causats per l’expansió de
l’acer de l’escala de gat en aquesta fàbrica alterada.
4. La fissura a la base, en el costat Est sembla que sigui una manifestació de
fallada del fonament, que s’obre en algun particularment dèbil per la presència
d’obertures en dos nivells diferents.
5. La presència de maons deteriorats i de morters disgregats, per ara no
comprometen l’estructura. Però caldrà tenir-les en compte ja que sí la poden
comprometre a llarg termini.

3.2

Recomanacions

L’estructura es pot mantenir amb la geometria i materials actuals (en bon estat) encara
que la seguretat en front d’algunes accions sigui estricta. Amb tot es recomana
intervenir i actuar en els següents aspectes:
1. Eliminar tots els elements d’acer inserits dins la fàbrica, investigant que no en
restin d’ocults.
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Pel que fa a l’estabilitat estructural de la xemeneia es pot concloure que l’estructura
d’obra de fàbrica és estable de forma estricta. D’acord amb els càlculs desenvolupats
i suposant un bon estat de la fàbrica, el coeficient mínim de seguretat davant l’acció
del vent és de 1,31. Amb tot, si es té en compte que es tracta d’una estructura existent
actualment protegida per la nau Sud de l’Escardívol en la direcció més desfavorable,
aquest coeficient es pot considerar adequat. L’acció sísmica d’acord amb la NCSR02
també pot ser resistida si es considera que l’estructura és de normal importància.
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2. Posteriorment a aquesta primera actuació caldria veure a què es deu la
presència de les esteses gruixudes amb fissura superior. Probablement, seria
recomanable estudiar la reconstrucció completa dels 3 m superiors.
Particularment si es retiren els possibles cèrcols de ferro inserits. Per fer-ho,
s’hauria de procedir a desmuntar amb molta cura aquest part a fi de poder-ne
aprofitar les peces.

4. Reparació dels junts de morter disgregat i/o amb pèrdua de material mitjançant
un sanejament del junt fins a 20 mm de profunditat i reposició amb morter de
calç amb àrid de riu de granulometria similar a la usada originalment, d’acord
amb les indicacions de l’informe de l’annex 2.
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5. Per esbrinar fins a quin punt pot ser o no preocupant la fissura existent a la
paret Est de la base, caldria (1) inspeccionar-la per veure (a) si apareix a
l’interior de la xemeneia, a priori sembla que així hauria de ser, i (b) observar
fins on arriba. És a dir, caracteritzar-ne en detall el seu estat actual, inclòs
l’obertura en diferents nivells. A més, (i 2) caldria observar-ne l’evolució a mig i
llarg termini, particularment si no es desenvolupés cap intervenció a curt
termini. Per observar aquesta evolució a mig i llarg termini caldria comprovarne visualment si hi ha alguna modificació aparent en l’extensió (p.e. si puja més
amunt en el fust) i, també, comprovar que no n’augmenta l’obertura. Per fer
això darrer, caldria mesurar amb un extensòmetre mecànic (capaç d’apreciar
micrometres) la separació entre dos punts a banda i banda de la fissura en dos
o tres nivells diferents. En principi es considera suficient procedir a la mesura
amb periodicitat anyal (preferiblement a l’hivern i el mateix dia) a primera hora
del matí, a fi de minimitzar l’efecte dels moviments tèrmics.
6. Depenent de les conclusions de la inspecció detallada de la fissura a la base de
la cara Est o de l’evolució de les mesura a mig i llarg termini, col·locació d’un
tirant pretensat en aquesta cara a fi d’impedir la progressió d’aquesta fissura.
7. Per garantir la durabilitat a llarg termini es recomana tapar-ne la sortida a fi
d’impedir l’entrada d’aigua a l’interior. Cal tenir en compte que els materials que
s’usin siguin inoxidables.
8. Neteja de la fàbrica de maó segons les recomanacions de l’informe de:
Caracterització de materials, danys observats i suggeriments d’intervenció,
recollit en l’annex 3.
9. Tractament dels cèrcols de ferro tot aplicant algun material que en millori la
seva durabilitat.
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3. En tot cas, caldrà procedir a una reparació sistemàtica de les fissures amb
injecció o colada de morters de calç de reparació. Aquesta intervenció no es
pot quedar en un mer segellat sinó que cal que la fàbrica recuperi
completament la seva capacitat inicial en tot el gruix. Es recomana que la
reparació es faci amb micromorter de calç hidràulica puzolànica tipus Albaria
de Basf o equivalent (Mapei, etc).

74

10. Estudiar la conveniència de cegar la galeria soterrada que de la xemeneia surt
en direcció a la nau Sud de l’Escardívol, per exemple omplint-la de formigó
autocompactable.
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Climent Molins
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11. Estudiar el fonament a partir de la informació que pogués aportar un
reconeixement del terreny i la inspecció del fonament.
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Introducció

74

Xemeneia d’Escardiu, Rubí

S’estudien els materials de construcció de la xemeneia
d’Escardiu, de Rubí, per tal d’aportar dades per a l’estudi
estructural de la mateixa, sota la direcció del Sr. Climent

-52

Molins, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Per això

accessibles i amb l’ajut d’una màquina
elevadora, en tot el seu recorregut, durant la qual
s’han recollit diverses mostres de material

CA

PB

ceràmic i morters. Addicionalment, tècnics de
l’empresa Vertisub han inspeccionat la xemeneia
en el seu interior i han recollit i facilitat mostres
dels totxos ceràmics amb els recobriments
negres deguts a la circulació del fum.
A més de les dades recollides en la inspecció
visual efectuada, les mostres han estat
analitzades per difracció de raigs X i mitjançant
estudi òptic en secció polida (quan ha estat
possible per la consistència del material).

Materials de construcció

La xemeneia consta d’una cambra inferior de planta
quadrangular sobre de la qual hi ha una secció (la xemeneia
pròpiament dita) de forma troncocònica, rematada per una
cornisa superior. El conjunt està construït amb fàbrica de totxo
ceràmic massís unit amb morter de junta, i en la part superior
presenta quatre cèrcols que actuen de brides en el moment
www.patrimoni-ub.net
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s’ha efectuat una inspecció de la xemeneia, des de les zones
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Xemeneia d’Escardiu, Rubí

de funcionament de la xemeneia i la dilatació a causa dels

51

gasos calents.

Els totxos presenten colors vermellosos, si be hi ha elements
del color crema, molt més clars. Els morters de junta són
majoritàriament de calç, si be se n’observen alguns que

-52

contenen ceràmica en l’àrid (la qual cosa aporta certa

color gris, més durs i consistents que els que semblen
originals. S’han analitzat diverses mostres de morters i
ceràmica que, en funció de les inspeccions efectuades,

PB

recullen la varietat d’un i altre material en aquesta xemeneia.

Caracterització dels materials

CA

En aquest apartat es presenten els resultats de les anàlisis
dels materials dels que se n’han extret mostres. Pel que fa als
totxos ceràmics, mostren certa uniformitat i es presenten les
dues varietat determinades, amb les possibles dispersions de
les dades en funció dels resultats assolits. Pels morters, es
presenten els tipus determinats, la varietat dels quals està en
funció, sobre tot, de les fases de construcció i reparació que
s’han observat.

Material ceràmic
Els totxos ceràmics presenten certa uniformitat, dominen els
de color vermell, si be se n’han detectat alguns de color beix
(poc visibles en una inspecció superficial pels recobriments
de brutícia i sutge). De fet, corresponen a dues composicions
www.patrimoni-ub.net
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diferenciades per la concentració de calci, que durant la cuita
dóna lloc a piroxens, que incorporen ferro en la seva estructura,

51

de forma que hi ha menys ferro disponible per formar òxids de
ferro (hematite, que és la fase que aporta el color vermell).
La ceràmica que forma aquests totxos es pot

-52

descriure con un material vermellós

abundant, consistent en sorra silícia i xamota
(alguns grans de desgreixant arriben a mides
centimètriques). Les fases desenvolupades
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durant la cuita (com a reacció de les argiles
original) consisteixen en les ceràmiques
vermelles: espinel·la, hematites i fase no
cristal·lina; mentre que en les ceràmiques de
color beix es determina: piroxè, gehlenita,
espinel·la. En totes elles hi ha restes de
l’argila (il·lita) sense reaccionar, en major o
menor quantitat.
La millor conservació d’alguns totxos
respecte d’altres que s’han degradat està en
relació a la temperatura assolida durant la
cuita, relativament variable en els forns
intermitents a causa dels gradients tèrmics

que hi tenen lloc: els que han arribat a 900-950ºC, tot i quedar
petites restes d’il·lita, estan en bon estat de conservació,
mentre que altres que no han arribat a 900ºC (i contenen
quantitats apreciables d’il·lita), es degraden pel comportament
de les argiles en mullar-se (vegeu apartat de danys per detalls
del procés que té lloc).
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Morters

51

Les anàlisis dels morters han mostrat l’existència de
quatre tipus de material: tres de junta (usats durant la
construcció), i dos (un d’ells que també fa de junta) de
reparació de fissures. Aquests morters es poden

-52

descriure de la següent manera:
Morter de junta amb fragments de material ceràmic:

es troba en el tram intermedi/superior de la xemeneia,
i es pot descriure com un morter de calç amb àrid de
quars

i

roques

metamòrfiques

(de

mides

PB

centimètriques), amb alguns fragments de ceràmica i
sorra de naturalesa mixta calcària i silícia. La presència
de ceràmica és limitada, per tant la hidraulicitat
aportada al morter es baixa; en realitat es podria
considerar aeri.

CA

-

Morter aeri de calç amb el mateix àrid que l’anterior

si be amb l’absència de fragments ceràmics: es troba
en la part mitja i baixa de la xemeneia.
-Morter ràpid, amb lligant de calç hidràulica,
de color rosat, amb àrid similar a l’anterior però
de

granulometria

mil·limètrica

a

submil·limètrica: s’ha usat per reparacions
puntuals de fissures verticals.
-Morter de ciment pòrtland amb àrid silícic
arrodonit, usat en la construcció de la part
superior (probablement una remunta) i en la
reparació d’alguna fissura (potser en el mateix
moment constructiu).
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Danys observats
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Cal esmentar que el conjunt de la fàbrica de totxo ceràmic de
la xemeneia està en bon estat de conservació i no s’observen
danys que posin en qüestió la seva estabilitat a cuit termini.

-52

La major part dels totxos estan en perfecte estat de conservació,

existeixen pèrdues parcials de material de junta, com es
descriurà immediatament, però la impressió de les inspeccions
efectuades és que queda secció útil suficient per assegurar

PB

un bona estabilitat de la xemeneia.
En el conjunt de la fàbrica hi ha alguns elements de ceràmica
que presenten cert grau de degradació que es posa de manifest
per la pèrdua parcial de secció: es tracta d’un dany que afecta
limitadament aquests elements i es concentra en aquelles

CA

peces que han estat cuites a una temperatura lleugerament
més baixa que la majoria (probablement per la seva posició
en el forn en el moment de la producció). Aquest procés té lloc
en mullar-se les argiles que no han reaccionat, les quals
adsorbeixen aigua i expandeixen, creant tensions en la zona
mullada, que dilata respecte de la interior seca, donant lloc a
un sistema de fissures paral·lel a la superfície
que fa que es perdi secció per despreniment
d’escates.
Més significativa és la pèrdua de material de
junta (morter) degut a la disgregació del
material, sovint ajudat per desplaçaments de
la fàbrica (potser a causa de la dilatació i
retracció tèrmica). Aquest dany afecta
majoritàriament als morters aeris de calç i en
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menor mesura als que contenen àrid de ceràmica (a causa de
la seva hidraulicitat que dóna una major consistència al

51

endurir). De fet, es constaten diverses reparacions que afecten
de sobre tot a la part superior, la qual sembla haver estat
recrescuda usant el mateix morter de ciment pòrtland que per

-52

a certes reparacions.

sobre tot a la part superior on es troben les quatre brides d’acer
(potser col·locades a causa d’aquestes fissures?). Algunes
d’aquestes han estat reparades amb morter, en algun cas amb
el mateix usat pel recrescut esmentat anteriorment (de color

CA
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gris), en altres amb morter de ciment ràpid (de color rosat).
És de remarcar la presència d’una possible
fissura horitzontal, seguint una junta reparada
amb el morter de ciment pòrtland usat en la
part superior i que, després d’aquest rejuntat,
ha patit encara un desplaçament vertical; en
el moment de la intervenció caldria investigar
la possible presència d’un cèrcol de ferro
embegut en aquesta zona, el qual explicaria
l’esmentat desplaçament i reparació.

Suggeriments d’intervenció

A reserva del resultat de l’anàlisi estructural de la xemeneia, i
atès el aparent bon estat de conservació de la fàbrica de totxo,
la conservació de l’estat actual passa per millorar el contacte
entre els materials de junta perduts o disgregats i els totxos
immediats, el tractament de les brides de ferro i el segellat de
www.patrimoni-ub.net
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les fissures verticals (a no ser que l’esmentat estudi recomani
altres accions); eventualment, es podria tapar la sortida

51

superior de la xemeneia per una millor conservació dels
materials interiors. Per això, es proposen les següents accions:

Es podria limitar a la part inferior, afectada per pintura i altres
recobriments. Es recomana assajar el tractament de les zones
pintades amb un decapant basat en clorur de metilè.
Alternativament, i a més per les zones brutes no pintades, es
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recomana la projecció de partícules de silicat d’alumini a baixa
pressió (inferior a 2 atmosferes), treballant amb la
pistola de projecció a uns 20cm de la superfície a
tractar i eventualment, modificant l’angle per
assolir un millor control de la neteja.
La part mitja i superior de la xemeneia, en cas
necessari, es podria netejar amb aigua i sabó
neutre, raspallant amb cerres no metàl·liques i
esbaldint amb aigua. No es recomana un
tractament específic per la sortida de fums de la
xemeneia, tot i estar bruta de sutge, perquè forma
part de la lectura d’aquest element industrial.

Tractament de les juntes
Bona part de les juntes estan en bon estat, algunes
desplaçades de forma que deixen un espai entre el morter i
els totxos immediats, però altres presenten disgregació del
morter i fins i tot, pèrdua parcial del mateix. En aquests casos
es recomana el sanejat de les juntes disgregades fins una
www.patrimoni-ub.net
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Neteja de la fàbrica de totxo
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fondària aproximada de 2cm, seguida de la reposició de morter
(segellat de la junta). Per això es suggereix emprar morter de

51

calç amb àrid de sorra de riu de mides i granulometria similar
a la usada originalment. La calç hauria de ser amarada,
mantinguda en aigua per un període de, al menys,

Tractament de fissures
A reserva dels resultats del informe estructural, es
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recomana el segellat de les fissures amb morter aeri
de calç i àrid de marmolina fina, amb una dosificació
propera a 1:2 o 1:5, pressionant per facilitar l’entrada
del material a la junta, prèviament mullada per un
millor contacte entre el morter i el totxo.

Tractament de les brides de ferro
L’estat de conservació del ferro és relativament bo, però es
pot millorar la seva durabilitat amb un tractament superficial
amb un producte comercial convencional per aquest tipus de
material. Els assaigs amb Owatrol® fets en el laboratori amb
materials molt similars han donat un bon
resultat, però aquest no és l’únic producte
possible i en el mercat existeix una àmplia
varietat que igualment donarien bons
resultats, potser condicionats per l’aspecte
superficial del ferro (a decidir per la direcció
facultativa en el moment de l’execució).
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tres mesos i la dosificació del morter 1:3.
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Xemeneia d’Escardiu, Rubí

Coronament
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Tot i que no és estrictament necessari per a
la conservació dels materials de la
xemeneia, la possibilitat de formació d’una
“tapadora” superior que eviti l’entrada directe

-52

d’aigua de pluja a l’interior pot ajudar a la

forma que aquesta és una possible
alternativa, sempre col·locada de forma que

PB

no tingui impacte visual des del carrer.

CA

Barcelona, 21 de desembre de 2010.

Pilar Giráldez

Màrius Vendrell
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1. OBJETO.

Fecha: 29/11/10

El presente informe detalla los resultados obtenidos de la inspección realizada en la chimenea
de l’Escardívol, el pasado día 29 de noviembre.

-52

2. ANTECEDENTES

El objetivo de dicha inspección es documentar el estado de la misma, visualizar cualquier
anomalía y documentarla fotográficamente.
3. INSPECCION

PB

La inspección se realiza por parte de dos operarios de Vertisub, especializados en trabajos en
altura y espacios confinados, utilizando los Epis y medidas de seguridad adecuados.
Dicha inspección se lleva a cabo en dos fases, primero se realiza la parte interior de la
chimenea y posteriormente la parte exterior.
Los resultados se detallan a continuación.
Inspección Interior

CA

3.1.

En esta primera fase se han tomado datos y fotografías de tres zonas diferenciadas:
• Primera: Desde la coronación hasta una altura de 17.30 metros. (Fuste)
• Segunda: Base cuadrada de la chimenea.
• Tercera: Base de la chimenea situada en el subsuelo.
A continuación se detallan los datos obtenidos de los diámetros interiores de la chimenea, en
milímetros, así como las fotografías tomadas en este primer punto de la inspección.

3
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Se solicita, por parte del cliente, una inspección del interior y del exterior de la chimenea.

3.1.1.

Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Situación Pates
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Primera Zona

51

3-10-0160

Grieta (Foto 5 y 6)

Grieta (Foto 10)

Nivel de suelo

Fig.1. Diámetros Interiores
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Foto 1. Vista desde la coronación

Foto 2. Vista ladrillos coronación

Foto 3. Vista junta tromel a 3.7 mts

Foto 4. Visa ladrillos desde interior

Foto 5. Grieta 6 mts

Foto 6. Grieta 6 mts (vista 2)
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3.1.1.1.

Dto. Emisor:
Departamento de Aguas
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Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Foto 7. Vista de los pates desde 6 mts

Foto 8. Grieta a 8 mts

Foto 9. Vista ladrillos a 8 mts
Foto 10. Grieta a 15 mts

Foto 11. Vista desde el interior

Foto 12. Fin fuste a 17.3 mts
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3.1.2. Segunda Zona

En la figura siguiente se muestran los datos obtenidos del interior de la base cuadrada. Así
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mediciones y fotografías obtenidas.

Vista 2

Vista 3

CA

PB

Vista 1

Fig.2. Planta del interior de la base cuadrada

-

Croquis Vista 1:

Fig.3. Croquis vista 1
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Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Fecha: 29/11/10

Foto 14. Vista 1
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Foto 13. Vista 1

Foto 15. Vista 1 - Fondo

Foto 16. Vista 1 – Desde la parte inferior
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siguientes se muestran las fotos.

51

La cavidad descrita en la figura número 3 tiene una profundidad de 700 milímetros. En las fotos

Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Foto 17. Vista 2

74

Croquis Vista 2:

La cavidad que muestra la figura número 4 tiene una profundidad de 740 milímetros.

51

3-10-0160

Fig.4. Croquis vista 2

Foto 18. Vista 2
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-

Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Fig.5. Croquis vista 3

Se trata de la puerta tapiada, localizada en el exterior en el lado derecho. Su profundidad es de

CA

700 milímetros. Seguidamente se muestra una imagen tomada de la misma.

Foto 19. Vista 3 – Puerta tapiada
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3.1.3. Tercera Zona

Fecha: 29/11/10
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muestran a continuación.

Foto 20

CA

Foto 21 Foto 22

Fig.6. Croquis base chimenea bajo suelo

Foto 20. Entrada

Foto 21. Vista tramo 1
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La tercera zona se sitúa por debajo del nivel del suelo. Los datos y fotografías obtenidos se

simplemente se han obtenido un par de fotografías de la misma.
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Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Foto 22. Vista tramo 2

Como se muestra en la figura 6, existe una galería el estado de la cual es poco segura. Por ello
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Dto. Emisor:
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3.2. Inspección Exterior

Fecha: 29/11/10

La fase referente a la inspección exterior se divide también en tres partes, como son la

CA
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3.2.1. Coronación
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apartados siguientes.

Fig.7. Croquis coronación

Foto 23

Foto 24

Foto 25

Fig.8. Situación fotografías
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Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Foto 24.

Foto 25.

Foto 26.

Foto 27.

Foto 26. Frente
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IZQUIERDA
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3.2.2. Fuste
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Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4

Tramo 5

FRENTE

DERECHA

Fig.9. Caras chimenea
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Tramo 1
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Dto. Emisor:
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3.2.2.1. Fotografías

Fecha: 29/11/10
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Vistas lado Izquierdo:

Foto 27. Grietas Tramo 1

Foto 28. Detalle Zona Amarilla

CA

•

Foto 29. Grietas Tramo 2

Foto 30. Grietas Tramo 3

Foto 31. Vista última abrazadera

Foto 32. Grieta parte inferior tramo 5
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Fotografías de los defectos detectados en el exterior de la chimenea. Según lado de la misma.
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INFORME DE INSPECCIÓN
CHIMENEA L’ESCARDÍVOL (RUBÍ)

Fecha: 29/11/10

Foto 33. Vista arreglo tramo 1

Foto 34. Vista 1 arreglo tramo 1

Foto 35. Vista penúltima abrazadera

Foto 36. Estado ladrillos tramo 4

Foto 37. Estado ladrillos inicio tramo 5

Foto 38. Hierros parte inferior
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Vistas lado Frente:
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Dto. Emisor:
Departamento de Aguas
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Vistas lado Derecho:
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Foto 39. Vista general lado derecho
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•

Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Foto 40. Estado ladrillos tramo 1

Foto 41. Estado ladrillos tramo 2

Foto 42. Estado ladrillos tramo 3

Foto 43. Estado ladrillos tramo 3

Foto 44. Estado ladrillos tramo 4

18

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

3-10-0160

-52

51

3-10-0160

74

Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Foto 45. Estado ladrillos tramo 5

Vistas parte Trasera:

Foto 46. Estado Coronación

Foto 47. Estado Tramo 1

Foto 48. Estado Tramo 2

Foto 49. Estado Tramo 3
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Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Foto 50. Estado Tramo 4

Foto 51. Vista 2 del tramo 4

Foto 52. Grietas Inicio tramo 5

Foto 53. Continuidad de grietas en tramo 5

Foto 54. Vista tramo 5

Foto 55. Vista 2 tramo 5
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Dto. Emisor:
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3.2.3. Base Cuadrada
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Foto 56. Vista lado izquierdo

Foto 58. Vista del frente
Foto 57. Vista lado derecho

Foto 59. Vista trasera
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Foto 60. Estado parte superior (lado frente)
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Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Foto 62. Detalle 1 frente

Foto 64. Detalle lado izquierdo
Foto 61. Detalle frente

Foto 63. Estado parte superior (lado izquierdo)

Foto 65.

Detalle 1 lado izquierdo
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Dto. Emisor:
Departamento de Aguas

Foto 66. Vista superior lado izquierdo

Foto 67. Vista frente / lado derecho
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3.3. Espesores

Fecha: 29/11/10

Los valores mostrados a continuación se han obtenido a partir de los valores de diámetros
interiores de la chimenea, según la inspección realizada, y los valores de diámetros exteriores

ALTURA (m)

DIAMETRO EXTERIOR
(mm)

DIAMETRO INTERIOR
(mm)

ESPESOR (mm)

-1

1440

1000

440

1430

1000/1020

430

1510

1060/1090

450/420

1500

1020/1040

480/460

1660

1100/1100

560

1700

1050/1040

650/660

1770

1100/1100

660

2420

1200/1198

1220/1222

-6
-8.2
-11
-12.65

CA

-15

PB

-3.71

-21

Tabla 1. Espesores chimenea
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obtenidos a partir de los planos facilitados por el cliente.

CARACTERITZACIÓ

DE LA RESISTÈNCIA DEL MORTER
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ANNEX 4

Introducció:

-52

És conegut que la resistència del morter és un paràmetre crític per a la resposta
estructural d’una fàbrica de maó massissa, sempre que aquests tinguin una resistència
raonable. Per aquesta raó es va creure convenient tenir una estimació real de la
resistència del morter de la fàbrica de la xemeneia.

PB

Per fer‐ho es va emprar el penetròmetre Hilti DX 450‐L amb pern enroscat que està
especialment dissenyat per a determinar la resistència a compressió de morters i
formigons.
El mètode del penetròmetre Hilti DX 450‐L combina un assaig de penetració juntament
amb la força necessària per a l’extracció del pern que penetra en la matriu del morter.

Equipament per a l’assaig:

Eina de fixació directa Hilti DX 450

CA

‐

Figura 1: Hilti DX 450

‐

Pern enroscat Hilti X‐M6‐8‐95 D12 longitud total 103 mm

Figura 2. Pern enroscat Hilti X‐M6‐8‐95 D12
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Cartutx Hilti 6.8/11M verd.

‐

Equip d’extracció de perns Hilti Mark V amb adaptador per M6.

PB

Figura 3. Hilti Mark V

Procediment d’assaig per determinar la resistència a compressió del
morter
Una vegada seleccionat el punt on es vol fer una determinació, es desenvolupen els
següents passos:
Col∙locar els perns enroscats al morter del qual es vol determinar la resistència
a compressió mitjançant l’equip d’assaig

CA

1.

2.
3.

Figura 4. Pern insertat al morter

Mesurar la part exterior, NVS, del pern enroscat amb un peu de rei.
Utilitzar l’equip d’extracció Hilti Mark V per extraure els perns i mesurar la
carrega Nu (N).
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Calcular hnom(mm) i posteriorment Nu/hnom
Aplicar la fórmula següent per obtenir la resistència a compressió del morter:

PB

4.
5.

2.7
7.69

CA

Descripció dels assajos realitzats a la xemeneia de l’Escardívol:

Amb l’objectiu de determinar la resistència a
compressió del morter localitzat a les juntes de la
xemeneia s’han realitzat un total de 14 assajos.
Aquests s’han executat sobre la superfície exterior
de la construcció i a sis punts situats a diferents
altures amb l’objectiu de que la mostra sigui el més
representativa possible.
A continuació es mostren els resultats obtinguts i un
breu anàlisis dels resultats.
Cal tenir en compte que la mesura es va fer,
sistemàticament en la intersecció d’un junt vertical
(llaga) amb un d’horitzontal (estesa), on hi havia
espai suficient com per poder fer la determinació.
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Figura 5. Extracció d’un pern.
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‐

Punt 1

Figura 6. Perns del punt nº 1.

Punt nº : 1

Observacions: Coronació; Alçada 18.5 m
L ext (NVS)

L int (h nom)

Nu (N)

Nu / h nom

25.35

77.65

1500

19.32

CA

Hora L tot (mm)

11:52

‐

103

CV 0.00%

fc
2.86 N/mm2

Mitjana 2.86 N/mm2

Punt 2

Al punt 2 es van clavar 2 perns satisfactòriament a una alçada de 15,5 metres. Aquests
es pot observar a la figura 7 presentada a continuació juntament amb els resultats
obtinguts.
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Al punt 1, situat a 18,5 metres d’alçada, es van clavar dos perns un dels quals es va
enfonsar completament, el que va impedir considerar‐lo per a la mostra. A la Figura 6
es poden veure els dos perns i on el de color vermell ha penetrat parcialment i el de
color negre està completament endinsat. Sota de la figura 6 es presenten els resultats
obtinguts per aquest assaig, amb la mitjana i el Coeficient de Variació (CV).

74
51
-52

Punt nº : 2

Observacions: Coronació; Alçada 15.5 m

Hora L tot (mm)

L ext (NVS)

L int (h nom)

Nu (N)

Nu / h nom

fc

12:00

103

51.7

51.3

1500

29.24

4.15 N/mm2

12:03

103

17.2

85.8

1700

19.81

2.93 N/mm2

PB

‐

CV 24.48%

Mitjana 3.54 N/mm2

Punt 3

CA

Al punt 3 es van clavar 2 perns a una alçada de 12,5 metres. Es poden observar els resultats a
la taula adjuntada a continuació.
Punt nº : 3

Observacions: Alçada 12.5 m

Hora L tot (mm)

L ext (NVS)

L int (h nom)

Nu (N)

Nu / h nom

fc

12:08

103

33.1

69.9

1300

18.60

2.77 N/mm2

12:12

103

41.4

61.6

1600

25.97

3.73 N/mm2

‐

CV 20.87%

Mitjana

3.25 N/mm2

Punt 4

Al punt 4 es va dur a terme l’assaig 3 ocasions a una alçada de 9 metres. A la Figura 8 es poden
veure els perns pertinents de cada assaig i a continuació d’aquesta es mostren els resultats
obtinguts.
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Observacions: Alçada 9 m

Hora L tot (mm)

L ext (NVS)

L int (h nom)

Nu (N)

Nu / h nom

fc

12:15

103

14.8

88.2

1500

17.01

2.56 N/mm2

12:18

103

45.4

57.6

1700

29.51

4.19 N/mm2

12:20

103

31.4

71.6

1500

20.95

3.08 N/mm2

CA

CV 25.38%

‐

Mitjana 3.28 N/mm2

Punt 5

En aquest punt situat a 5,5 metres d’alçada es van clavar 4 perns. S’adjunta la
disposició dels mateixos en la figura 9 i els resultats pertinents a la taula

Figura 9. Perns del punt nº 5.
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Punt nº : 4
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Figura 8. Perns del punt nº 4.
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Observacions: Base del con de la xemeneia; Alçada 5.5 m

Hora L tot (mm)

L ext (NVS)

L int (h nom)

Nu (N)

Nu / h nom

fc

103

32.1

70.9

1800

25.39

3.65 N/mm2

12:28

103

33.5

69.5

1300

18.71

2.78 N/mm2

12:31

103

52.5

50.5

1900

37.62

5.24 N/mm2

12:33

103

51.05

51.95

1500

28.87

4.11 N/mm2

51

12:25

CV 25.95%

Punt 6

3.95 N/mm2

-52

‐

Mitjana

CA

PB

El punt 6 es troba a la base de la xemeneia, a 1’5 metres d’alçada. En aquest punt es
van realitzar dos assajos. En la Figura 10 es pot observar com s’està extraient un dels
perns amb l’equip Hilti Mark V. Com a la resta de punts, en aquest també s’han
adjuntat els resultats dels assajos realitzats.

Figura 10. Perns del punt nº 6.

Punt nº : 6

Observacions: Base de la xemeneia; Alçada 1.5m

Hora L tot (mm)

L ext (NVS)

L int (h nom)

Nu (N) Nu / h nom

fc

11:38

103

44.29

58.71

1400

23.85

3.45N/mm2

11:42

103

37.28

65.72

1200

18.26

2.73N/mm2

CV 16.63%

Mitjana

3.09N/mm2
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Punt nº : 5
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Resultats:

51

Estudiant els resultats obtinguts de manera global s’ha obtingut que la mitjana total es
de 3.45 N/mm2 y el Coeficient de Variació te un valor del 33,69%. A continuació es
mostra una taula on es representa la meitat de la xemeneia amb les seves brides
metàl∙liques i alhora la resistència a compressió del morter situat al nivell de la
xemeneia on s’han dut a terme els assajos corresponents.

25

PB

20

1

2

CA

Alçada Xemeneia

15

3

Resistència
Morter
Xemeneia

10

4

5

5

6
0
0

2

4

6

Amplada xemeneia (m) ‐ Resistència morter
(N/mm2)
Figura 11. Gràfic de la resistència a compressió del morter als 6 punts d’assaig.
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LESIONS A L’ESTRUCTURA
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CÀLCULS ESTRUCTURALS
INTRODUCCIÓ

L’acció del vent resulta determinant en l’estabilitat de la xemeneia, donada l’esveltesa
d’aquest element arquitectònic.

PB

El que es farà a continuació és el càlcul de l’acció del vent sobre la xemeneia sota les
recomanacions establertes per l’Eurocodi 1.

VELOCITAT DE REFERÈNCIA DEL VENT

vb és la velocitat bàsica del vent amb un període de retorn de 50 anys, que a Rubí pren un
valor de v b  29 m/s .

CA

VELOCITAT MITJANA SEGONS L’ALÇADA
El valor mig de la velocitat del vent v m (z) ,a una alçada determinada z , depèn de la

rugositat del terreny, de l’orografia i de la velocitat bàsica del vent v b . L’expressió que

proposa l’Eurocodi és:

v m ( z)  cr (z )  c0 (z )  v b

On cr (z) és el factor de rugositat, donat per l’expressió:
‐
‐

 z 
cr (z)  kr  ln   per a zmin  z  zmax
 z0 
cr (z)  cr (zmin ) per a z  zmin

Considerant un terreny de tipus III (entorn urbà, amb edificis separats com a màxim una
distància de 20 vegades la seva alçada), obtenim kT  0,22 , z0  0,3m i zmin  5m .
El factor orogràfic c0 (z) es prendrà igual a 1,0.
L’expressió resultant serà, per tant:

Annex 6

Càlculs estructurals
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CÀLCUL DAVANT L’ACCIÓ DEL VENT

51

A continuació es realitzarà un anàlisi estructural de la xemeneia de l’Escardívol. En
concret, es prestarà especial atenció a la comprovació de l’estabilitat davant l’acció del
vent (sengons l’Eurocodi) i d’un possible sisme (Segons els cristeris de la NCSR02).

74

 z 
vm (z)  6,38  ln 

 0,3 

51

EL NOMBRE DE REYNOLDS PER A UNA SECCIÓ CIRCULAR:

Re 
On:



b és el diàmetre
vm és la velocitat mitjana del vent a la corresponent alçada.

En el cas de la xemeneia, Re varia de 2,1·106 a 2,6·106.

PB

TURBULÈNCIA DEL VENT

La intensitat de la turbulència del vent lv (z) a una alçada z ve definida per la desviació
estàndard de la turbulència dividida per la velocitat mitjana del vent. L’expressió que la
descriu és:

v

v m ( z)



kl
per a zmin  z  zmax
c0 (z)  ln(z / z0 )

CA

lv (z) 

On:

‐
‐
‐
‐

 v és la desviació estàndard de la component turbulenta del vent
kl és el factor de turbulència (es sol prendre igual a 1,0)
c0 (z) és el factor orogràfica (es prendrà igual a 1,0)
z0 és la longitud de rugositat, segons el tipus de terreny (tipus III, z0  0,3m )

Per tant, l’expressió resultant de la turbulència del vent quedarà com:
lv (z) 

1
 z 
ln 

 0,3 

PRESSIÓ DEGUDA A LA VELOCITAT PIC
La pressió deguda a la velocitat pic qp (z) a una alçada z pot trobar‐se com:
q p ( z )  c e ( z )  qb
1
qb     v b2
2
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 és la viscositat cinemàtica de l’aire ( =15 · 10‐6 m2/s)

-52

‐
‐
‐

b vm ( z e )

74

On:

‐
‐

  1,25 kg/m3

ce (z) és el coeficient d’exposició, que és funció de l’alçada sobre el terreny i de la

51

categoria d’aquest. Es pot obtenir mitjançant l’expressió:

-52


7  kr  2
2
ce   1 
  cr (z)  c0 (z)
(
)
(
)

c
z
c
z
r
0



qp (z)  525.6  ce (z)

FACTOR ESTRUCTURAL

El factor estructural c s cd té per missió considerar l’efecte del fet que no actuïn

PB

simultàniament pressions pic de vent sobre la superfície combinades amb l’efecte de les
vibracions de l’estructura degudes a la turbulència.

CA

Per xemeneies de secció transversal circular, amb una alçada inferior als 60 m i a 6,5
vegades el seu diàmetre, es pot prendre un valor de 1. La xemeneia de l’escardívol fa 21 m
d’alçada i 10,8 vegades el seu diàmetre, per tant i per estar del costat de la seguretat es
prendrà un valor de 1,15, valor obtingut en estudis similars.

COEFICIENT DE FORÇA

Per efectuar el càlcul del coeficient de força c f es considerarà la següent expressió

c f  c f ,0  

On:

‐

c f ,0 és el coeficient de força per cilindres d’esveltesa λ infinita.

‐

ψλ és el factor reductor de l’esveltesa, que depèn de l’esveltesa  de l’element
estructural.

La rugositat d’una fàbrica de maó es considera de 3 mm. Els coeficients k/b varien en
aquest cas entre 1,7·10‐3 < k/b < 2,1·10‐3, per la qual cosa es pren un valor
aproximadament constant de valor cf,0 = 0,92 (Figura 1).
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L’expressió resultant de qp (z) queda com:

74
PB

Es prendrà una esveltesa segons el cas número 2 de la Figura 3, prenent l  21m . Donat
que es una longitud major a 15 m, l’esveltesa serà el menor dels següents valors (es pren
un gruix mig de la xemeneia de 1,66 m)

CA

l
21

 11,8
  0,93   0,93 
1,66
b

  70


Per tant, prendrem una esveltesa efectiva de   11,8
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Figura 1.‐ Coeficients de força per cilindres d’esveltesa infitina i diferents rugositats equivalents
(k/b).

74
Per trobar el valor del factor de reducció d’esveltesa necessitarem també la solidesa de la
xemeneia
La solidesa  ve donada per l’expressió:



A
Ac

On:

‐
‐

A és la suma de les projeccions de les àrees de totes les parts de l’element
estructural
Ac és l’àrea envolupant Ac  l  b
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CA

Figura 2.‐ Esveltesa efectiva per diferents tipus de seccions

74
51

Donat que la xemeneia no te obertures en les seves seccions, la solidesa serà igual a   1 .

CA

PB

Introduint els valors obtinguts a la Figura 4 obtindrem el valor del factor de reducció
d’esveltesa:

Figura 4.‐ Factor de reducció d’esveltesa en funció de la esveltesa i la solidesa 

Amb tot, el coeficient de força obtingut serà:

c f  c f ,0    0,92  0,73  0,67
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Figura 3.‐ Definició del paràmetre de solidesa 

74

FORÇA RESULTANT DEL VENT

51

La força del vent actuant en una estructura per unitat de longitud es pot determinar
directament utilitzant la següent expressió:

On:

c s cd és el factor estructural, que com hem vist tindrà un valor de 1,15

‐

c f és el coeficient de força, amb un valor de 0,67 per la nostra Xemeneia

‐

qp (ze ) és la pressió deguda a la velocitat pic a una alçada de referència z

‐

b és el diàmetre exterior de la xemeneia

-52

‐

Havent calibrat i calculat tots els paràmetres a les seccions anteriors, s’ha obtingut la força
exercida pel vent Fw a diferents valors d’alçada (z). Els resultats es poden veure a

PB

continuació:

Diàmetre
(m)

0
0.5
1.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.5
5
5.5
6
6.5875
7.175
7.7625
8.35
8.7625
9.175
9.5875
10
10.7
11.4
12.1
12.8
13.35
13.9
14.45
15

1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.77
1.76125
1.7525
1.74375
1.735
1.72125
1.7075
1.69375
1.68
1.655
1.63
1.605
1.58
1.56125
1.5425
1.52375
1.505

Coeficient de Velocitatmitjana Reynolds Rugositat coeficient Força
rugositat
del vent (m/s)
equivalent d'exposició (N/m)
Re
k/b
cr
vm
ce
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
0.64
0.66
0.68
0.70
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.79
0.80
0.81
0.83
0.84
0.84
0.85
0.86

CA

Cota
(m)

Annex 6

17.95
17.95
17.95
17.95
17.95
17.95
17.95
17.95
17.95
17.95
18.56
19.11
19.71
20.25
20.76
21.22
21.53
21.82
22.10
22.37
22.80
23.21
23.59
23.95
24.22
24.47
24.72
24.96

2.1E+06
2.1E+06
2.1E+06
2.1E+06
2.1E+06
2.1E+06
2.1E+06
2.1E+06
2.1E+06
2.1E+06
2.2E+06
2.3E+06
2.3E+06
2.4E+06
2.4E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06

Càlculs estructurals

1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.7E-03
1.8E-03
1.8E-03
1.8E-03
1.8E-03
1.8E-03
1.9E-03
1.9E-03
1.9E-03
1.9E-03
2.0E-03
2.0E-03

1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.34
1.39
1.45
1.51
1.56
1.61
1.66
1.69
1.73
1.75
1.78
1.83
1.87
1.91
1.95
1.98
2.01
2.04
2.07

835
768
768
768
768
768
768
768
768
768
801
833
862
889
914
936
947
956
965
972
983
991
997
1002
1005
1007
1009
1009
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Fw  cs cd  c f  qp (z)  b

25.20
25.43
25.65
25.87
26.11
26.35
26.58
26.79
26.87
26.95
27.03
27.11

74

0.87
0.88
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.92
0.93
0.93
0.93
0.93

2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.5E+06
2.6E+06
2.6E+06
2.6E+06
2.6E+06
2.6E+06
2.6E+06
2.6E+06

2.0E-03
2.0E-03
2.0E-03
2.0E-03
2.1E-03
2.1E-03
2.1E-03
2.1E-03
2.1E-03
2.1E-03
2.1E-03
2.1E-03

51

1.49625
1.4875
1.47875
1.47
1.46125
1.4525
1.44375
1.435
1.43625
1.4375
1.43875
1.44

2.09
2.12
2.14
2.17
2.20
2.22
2.25
2.28
2.29
2.29
2.30
2.31

1016
1023
1029
1035
1042
1049
1055
1060
1066
1071
1076
1081
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15.575
16.15
16.725
17.3
17.975
18.65
19.325
20
20.25
20.5
20.75
21

MODEL DE CÀLCUL

PB

S’ha desenvolupat un complet de càlcul sobre la plataforma Diana v. 9.4 que permet
l’anàlisi no lineal estàtica i dinàmica d’estructures. El model té en compte la geometria real
actual de l’estructura obtinguda tant de l’aixecament topogràfic (Annex 1) com de la
inspecció desenvolupada per VertiSub que va permetre determinar els gruixos de la paret
de la xemeneia.

CA

Per al càlcul s’han introduït les característiques dels materials indicades en la memòria i
obtingudes arrel dels assaigs penetromètrics desenvolupats per a caracteritzar el morter
de la fàbrica el dia 29 de novembre de 2010 (Annex 4). El model té en compte la fissuració
a tracció i l’aixafament de la fàbrica a compressió.
Sobre aquest model de càlcul s’han considerat les càrregues permanents degudes al pes
propi, les forces produïdes per l’acció del vent i també la hipòtesi accidental d’acció del
sisme.
En la verificació de la resistència a les accions permanents i de vent s’ha considerat el
valor de càlcul de l’obra de fàbrica, on s’ha aplicat un factor de seguretat de 2,25. La
resistència de càlcul a compressió adoptada ha estat de 2,01 N/mm2. En el model s’ha
considerat una resistència a tracció de 0,1 N/mm2.

Sota l’acció del pes propi, les tensions en tota la fàbrica es mantenen per sota de 0,22
N/mm2. Per tant, es troben al voltant del 10% de la resistència de càlcul a compressió o
d’un un 4,5% de la resistència característica a compressió.
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Taula 1 – resultants obtinguts

74

RESULTATS DEL CÀLCUL A VENT

51

Les càrregues de vent calculades en aquesta memòria s’han introduït en el model de càlcul
per tal de verificar‐ne l’estabilitat.

-52

En tots els casos l’estructura és capaç de resistir l’acció del vent amb els següents factors
de seguretat:
Hipòtesi
F.S.
Vent N‐S:
1,31
Vent S‐N:
1,47
Vent E‐O:
1,32

CA

PB

S’observa que el factor mínim de seguretat en front de l’acció del vent considerada és de
1,31 vegades l’acció característica. El factor mínim es produeix de forma coherent amb el
deplom de la pròpia xemeneia. La resta de valors són lleugerament superiors. Tenint en
compte que es tracta d’una estructura existent, l’esmentat valor es considera adequat i
permet concloure que l’estructura resisteix l’acció de vent considerada.

Figura 5.‐ Diagrama Factor de càrrega de l’acció del vent – desplaçament en coronació.

A la Figura 5 es presenta el diagrama factor de càrrega – desplaçament obtinguda en el cas
del vent actuant en l’eix Nord – Sud. S’observa un clar canvi de la rigidesa de l’estructura
Annex 6
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Tenint en compte l’assimetria de l’estructura produïda per els desplom cap al Sud de la
part superior de la xemeneia, s’ha calculat l’acció de vent actuant en la direcció Nord – Sud,
en els dos sentits i també en la direcció Est – Oest.

74

en l’instant que es descomprimeix la fàbrica i s’obren els junts, cosa que s’inicia per una
càrrega al voltant del 85% de la característica del vent.

CA

PB

-52

En el diagrama de la Figura 5, també s’observa que sota l’acció del vent característic
(factor de càrrega 1), s’obté una desplaçament de 26,9 mm a la coronació de la xemeneia.
Així mateix, a la taula resum on es consignen les màximes tensions de compressió a l’obra
de fàbrica i els moviments sota l’acció característica del vent i sota la capacitat última de
l’estructura en front d’aquesta acció, es constata que en condicions de servei, la
compressió màxima de la fàbrica és lluny de la seva capacitat última. Els increments d’un
31% de la càrrega per sobre de la característica produeix un augment 204,4% de la fletxa
horitzontal al capdamunt de la xemeneia.
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S’ha identificat que la secció crítica ha resultat ser a la base del tronc de cilindre, cosa que
en certa manera podia ser esperable.

74

CÀLCUL D’EXCITACIÓ PER REMOLINS I INESTABILITATS AEREOELÀSTIQUES

51

Velocitat crítica del mode de vibració de flexió

Per avaluar la velocitat crítica del vent per al primer mode de vibració de flexió es defineix
l’expressió:

el diàmetre exterior de la xemeneia (1,67 m)

PB

St = 0,18 (número de Strouhal)

CA

ni = La freqüència natural del primer mode de flexió de la vibració perpendicular al vent
que es defineix com:

n1 

1  b Ws
heff 2

·

Wt

 3, 46 Hz

b=

1,67 m

e1 =

700 al ser una xemeneia d’obra de fàbrica

heff =

h1+h2/3=17+4/3=18,33 m segons la figura 5

Ws/Wt=1

Annex 6
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On
b =

b ni
St

-52

vcrit ,i 

74
51
-52

Obtenint així que:

PB

vcrit ,1 

b n1
 33,9 m / s
St

Es pot assumir que no es produeixen oscil·lacions per flexió quan:

CA

v crit , 0  1,25v m ( z )

Es comprova que la desigualtat es compleix pràcticament en tota l’alçària de la xemeneia
menys en la punta superior on no es compleix per molt poc.

Velocitat crítica d’ovalització d’una làmina cilíndrica

Per avaluar la velocitat crítica d’ovalització d’una làmina cílíndrica calen algunes
característiques dinàmiques prèvies.

La freqüència fonamental d’ovalització n0 d’una làmina cilíndrica allargada sense anells
rigiditzadors es pot calcular com:

t3E
no  0, 492
 50, 63
 s (1  2 )b 4
t=

0,22 m
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Figura 5.‐ Definició dels paràmetres h1i h2

2,52 kN/m2

ν=
0,3

b=
1,67 m

Annex 6
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ms =

vcrit ,0 
b n0
 233,32 m / s
2 St

St = 0,18 (número de Strouhal)

51

2.722.000 kN/m2

v crit , 0  1,25v m ( z )

Es comprova que la desigualtat es compleix en tota l’alçària de la xemeneia
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PB

CA

E=

Es pot assumir que no es produeixen oscil·lacions per ovalització quan:

74

CÀLCUL DAVANT L’ACCIÓ DEL SISME
INTRODUCCIÓ

51

Les accions sísmiques que afecten a la xemeneia han estat determinades per la norma
NCSR‐02, dedicada a les estructures d’edificació. Aquesta norma considera un sisme bàsic
de disseny amb un període de retorn de T= 500 anys.

ESPECTRE DE DISSENY

-52

resposta elàstica.

L’acceleració sísmica de càlcul, ac , es defineix com el producte de:
ac  S    ab

on:

ab és l’acceleració sísmica bàsica, que es pren atenent al mapa de perillositat

PB

‐

CA

sísmica (figura 6) de l’Annex 1 de la NCSR‐02, on s’especifica aquest valor per a
cada municipi espanyol. Rubí queda situat en la zona de ab  0,04g

Figura 6.‐ Mapa sísmic espanyol

 és el coeficient adimensional de risc, en funció de la probabilitat acceptable de
que ac sigui sobrepassada en el període de vida per al que es projecta la
construcció. Pren els següents valors:
15
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En primer lloc es calcula l’acceleració sísmica de càlcul, ac i a continuació l’espectre de

74

Construcció d'importància normal:   1,0

Construcció d'importància especial:   1,3

S és el coeficient d’amplificació del terreny. Pren els valors següents:

S  C / 1,25

 a

S  C / 1,25  3,33   b  0,1  1  C / 1,25
 g

S  1,0

-52

Per a   ab  0,1 g

Per a 0,1 g    a  0,4g
b


Per a 0,4 g    ab

En el nostre cas d’estudi,   ab  1,3  0,04g  0,052g  0,1g , i per tant, S  C / 1,25 .
C és el coeficient del terreny. Depèn de les característiques geotècniques del
terreny, en el nostre cas un sòl de tipus III, segons l’apartat 2.4 de la norma, de
caire granular de compacitat mitjana. S’estableix un coeficient C  1,6 per a aquest
terreny.

PB

‐

Per tant, S  C / 1,25  1,6 /1,25  1,28 i l’acceleració sísmica de càlcul resultarà:
ac  1,28  1,3  0,04g  0,067g

El següent pas es basa en determinar l’espectre de resposta elàstica de disseny ED , és a dir,
el valor de les forces estàtiques equivalents que simularan l’efecte del terratrèmol.

CA

Així doncs, l’espectre de disseny s’expressarà com:
E D (Tl )  ac   (Tl )

On:

‐

 (Tl ) és el valor de l’espectre normalitzat de resposta elàstica per a un amortiment

del 5%, calculat a partir de:

1  1,5(T / TA ) si T  TA  K (C / 10)
si TA  T  TB
 (T )  2,5
K (C / T )
si T  TB  K (C / 10)
On:
-

T és el període propi de l’oscil·lador (segons)
K és el coeficient de contribució, pel cas d’estudi es pren K=1,0.
C és el coeficient del terreny, definit anteriorment
TA és el període característic de l’espectre de resposta, pel cas d’estudi TA=0,16 s
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Donat que es tracta d’una construcció singular utilitzarem un valor de   1,3 .

74

-

TB és el període característic de l’espectre de resposta, pel cas d’estudi TB=0,64 s

D’aquesta manera, obtenim el següent gràfic per la relació Espectre de disseny (
E D (Tl )  ac   (Tl ) ) i el període propi.

51

Observem, per altra banda que per determinar l’espectre de disseny és necessari
determinar el període fonamental de vibració de l’estructura que, en aquest cas ha resultat
ser de 0,83 segons, tal i com es desenvolupa en l’apartat següent.

-52

D’acord amb això, i tal i com es mostra en la Figura 7, l’espectre de disseny presenta un
valor de:

0,18
0,16

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

0,5

CA

0

PB

ESPECTRE DE DISSENY

0,14

1

E=ac∙a

1,5

2

2,5

3

PERÍODE PROPI

Figura 7.‐Gràfic de l’espectre de disseny segons el període propi

No es considera la component vertical de l’acció sísmica.

ANÀLISI MODAL

Com ja s’ha dit en l’apartat anterior, ha calgut desenvolupar l’anàlisi dinàmica modal per
determinar la forma dels modes principals de vibració, els períodes propis i els
percentatges de participació de la massa en els diferents modes associats a la resposta del
estructura. A la taula 2, es mostren els períodes i els factors de participació modal per als
primers 10 modes. En tractar‐se d’una estructura amb simetria axial, s’observa com els
modes estan agrupats de dos en dos amb un mateix valor del període, conseqüència de les
dues direccions en el pla en què pot vibrar l’estructura.
Aquesta informació resulta important amb la finalitat de desenvolupar l'anàlisi sísmica. A
les figures 8 i 9 es presenta la forma dels quatre primers modes de vibració a flexió
transversal que s’han obtingut.
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MASA

1

0.83

24349.00

33.38

33.38

2

0.83

0.00

0.00

33.38

3

0.20

18560.00

25.45

58.83

4

0.20

0.00

0.00

58.83

5

0.11

0.00

0.00

58.83

6

0.09

7
8
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51

PERÍODE

11728.00

16.08

74.91

0.09

0.00

0.00

74.91

0.05

424.56

0.58

75.49

9

0.05

5153.20

7.07

82.55

10

0.05

0.00

0.00

82.55

CA

PB

Taula 2. Participació dels modes de vibració

Figura 8.‐Forma dels 2 primers modes de vibració
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CA

D’acord amb els resultats dels apartats anteriors, s’ha de comprovar l’estabilitat de
l’estructura sota una empenta amb un força de 0,126·g, que és equivalent a considerar que
en la direcció horitzontal actua una força màssica equivalent al 12,6% del pes.
Tenint en compte que en el model de càlcul la massa total considerada (reacció vertical
sota pes propi) és de 587,2 kN, la resultant de tota força horitzontal que s’aplica sobre la
xemeneia és de 73,98 kN.

Propietats de càlcul dels materials
D’acord amb les propietats dels materials, s’ha emprat un model de Drucker‐Prager a
compressió i un model de fissuració distribuïda a tracció. Els valors resistents assumits en
l’anàlisi han estat:
Resistència a compressió: fc = 4,83 MPa
Resistència a tracció: ft = 0,1 MPa

Observi’s que en la verificació de la resistència a l’acció del sisme s’ha considerat un
resistència de càlcul sense aplicar‐hi el factor de seguretat.
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Figura 9.‐Forma del 3 i 4 modes de vibració transversal.

74

51

Per obtenir l’energia de fractura a tracció s’ha suposat un valor de l’índex de ductilitat
(Gf/ft) de 0,029 mm, d’acord amb Lourenço, P.B., Barros, J.O., Oliveira, J.T., Shear testing of
stack bonded masonry,Construction and Building Materials, 18, p.125‐132 (2004) i amb
Pluijm, R.V.D., ‘Out‐of‐Plane bending of masonry, behaviour and strength’, PhD thesis,
Eindhoven University of Technology, 1999.

S’ha utilitzat el mateix model de càlcul sobre la plataforma Diana v. 9.4 usat per a l’anàlisi
de l’estructura sota l’acció del vent.

PB

Sobre aquest model de càlcul s’han considerat les càrregues permanents degudes al pes
propi i les forces màssiques degudes a l’acceleració horitzontal del sisme.

Resultats sota l’acció del sisme

CA

En el diagrama càrrega horitzontal total (tallant a la base) amb el moviment al capdamunt
de la xemenia, que es mostra a la Figura 10, s’observa que amb un 40% de la càrrega
resistida, el pendent canvia a causa de la fissuració de la fàbrica a la secció crítica, amb la
consegüent pèrdua de rigidesa. La càrrega màxima horitzontal total resistida és de 66,2
kN, cosa que equival al 11,3% de la força del pes. Per tant, la xemeneia no és capaç de
resistir tota la càrrega de sisme, del 12,6% del pes.
7E+4

Tallant a la base (N)

6E+4
5E+4
4E+4
3E+4
2E+4
1E+4
0E+0

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

Moviment al cap (m)
Figura 10.‐ Diagrama càrrega horitzontal total vs. Desplaçament horitzontal al capdamunt de la
xemeneia.
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Model de càlcul

-52

A compressió s’ha considerat un índex de ductilitat (Gf/ft) de 1.6 mm d’acord amb el Codi
Model 90 (CEB‐FIP, 1993). Essent llavors, Gf = 7248 N.m/m2.

Figura 12.‐ Diagrama de força tallat a la xemeneia per a la màxima força horitzontal resistida.
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Figura 11.‐ Diagrama amb la distribució de la força axial a la xemeneia, degut al pes propi.
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D’acord amb el càlcul desenvolupat, la xemeneia és capaç de resistir el 90% de la càrrega
teòrica del sisme. Amb tot, cal esmentar que l’aplicació de la NCSR02 s’ha fet considerant
un coeficient  de risc de 1,3, que correspon a una construcció d’especial importància. Si

CA

en lloc de considerar una construcció d’especial importància, es considerés d’importància
normal, aquest coeficient adimensional es reduiria a 1,0 i el resultat ens diria que la
xemeneia és capaç de resistir l’acció del sisme de càlcul amb un cert marge.

A les figures 11 a 13 es presenten els diagrames d’esforços obtinguts per a les màxima
càrrega resistida en l’anàlisi push over. A la figura 14 es presenta un esquema de la
deformada sota la càrrega màxima. Al cap de la xemeneia s’ha obtingut en desplaçament
màxim de pràcticament 60 mm. En aquest diagrama s’observa com la curvatura de l’eix es
concentra en el primer tram just damunt de la base de secció rectangular.
La secció crítica sota l’acció del sisme és la mateixa que sota l’acció del vent: la base del
tronc de con del fust de la xemeneia, on la secció canvia de rectangular a circular.
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Figura 13.‐ Diagrama de moment flexor a la xemeneia per a la màxima força horitzontal de sisme
resistida.

Annex 6

Càlculs estructurals

23

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

-52

PB

CA
Figura 14.‐ Deformada de la xemeneia sota la màxima força horitzontal de sisme resistida.
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RESSENYA HISTÒRICA

CA

Figura X.- Vista general del Complex Cultural L'Escardívol, antigues naus industrials.

Es té constància que al mateix lloc, a partir del 1836, ja hi havia una fàbrica de filatura
de seda, propietat de la Societat Menard i Vall. D'aquest primitiu edifici no es conserva
cap testimoni arquitectònic.
El 1888 fou adquirida per Pere Ribas i Oleart, el qual hi instal·là la popularment
anomenada "pelleria", una fàbrica de rentadors de llana.
El 1918 els germans Arch varen comprar el conjunt i hi muntaren una factoria
d'aprestos, tints i acabats. El 1921 es va formar la societat "Rubí Industrial SA", la
major indústria rubinenca de l'època, i s'ampliaren les instal·lacions. El 1923, després
d'un incendi que destruí part del complex, l'arquitecte terrassenc Lluís Muncunill
dissenyà la nau nord.
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La xemeneia de l’Escardívol és un dels edificis que resten de l’important complex
industrial conegut amb el nom de les Naus de l’Escardívol, avui en dia reconvertit en
edificis d'activitats culturals, es conserven dues naus, la Nord i la Sud, separades per
un estret passadís, i una xemeneia. D’acord amb la informació disponible de la història
de Rubí, la rierada del 1962 va destruir les altres dependències que conformaven un
vast conjunt industrial, el més gran de Rubí durant els anys 30.

74
PB

"Rubí Industrial" va deixar d'exercir la seva activitat el 1934. La societat es va disoldre
i es va posar en liquidació el 1936. Durant la guerra civil la gestió fou fiscalitzada per
un comitè de control.
Als anys 40, el complex fou adquirit per l'empresa Pich-Aguilera, que el llogaria a altres
firmes com Linden-Gerhard, per exemple.
La rierada del 1962 va arrassar gran part de les dependències, i varen restar només
les que ara podem veure: les dues naus i la xemeneia.

CA

El 1985 fou adquirit per l'Ajuntament de Rubí, que el destinà a usos culturals i
l'anomenà "Complex Cultural L'Escardívol", situat a la nau sud. La nau nord allotja
l'IES El Bullidor.
A sol·licitud dels autors d’aquest estudi, el SPAL va aconseguir documentació relativa
a l’origen de la xemeneia i també va intentar saber si existia algun tipus de informació
de la construcció dels edificis. Gràcies al seu bon fer, i després que el SPAL consultés
a la senyora Judit Tapiolas de l’Arxiu Municipal de Rubí, sabem que de la xemeneia no
se n'ha conservat documentació. Amb tot, van poder informar que el 1923 va haver-hi
un incendi, i l'empresa Rubí Industrial sol·licità llicència per edificar la nau Nord, obra
del que llavors era l'arquitecte municipal de la vila, Lluís Muncunill i Parellada. De la
nau Sud, que és la que està al costat de la xemeneia, no se’n té el permís d'obres,
però segurament és posterior a la primera nau. Per tant, és possible que la segona
nau i la xemeneia siguin de la segona meitat de la dècada dels vint ja que el 1933
apareix el tot el conjunt industrial (dues naus i la xemeneia, més múltiples edificacions
al voltant), en un periòdic local en una foto aèria.
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Figura X.- Nau nord del complex de l'Escardívol, dissenyada per Muncunill el 1923.
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La riera de Rubí, el carrer de Terrassa, el carrer Cadmo i I'aparcament, davant
quals el conjunt s'imposa per les seves dimensions i llenguatge

arquitectònic.
DESCRIPCIÓ GENERAL / VALORACIÓ

DOCUMENTACIó FOTOGRAFICA
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Conjunt constituTt per dos naus industrials paral.leles de planta rectangular, en
nta baixa i dos pisos, i una xemeneia exempta. El fort desnivell de
l'emplaçament provoca l'adaptació de la façana, en la nau exterior (obra vista),
planta baixa i un pis en la zona alta, i de planta baixa i dos pisos en la zona
ixa. La façana de la nau exterior s'estructura en frages verticals emmarcades
r pilastres i una cornisa, on es disposen les obertures d'arc aparellat (dos
de maó en el pis superior i tres fìlades en planta baixa). Les obertures de
planta baixa s'adapten al terreny augmentant la seva dimensió vertical La
interior (arrebossada) s'estructura en franges verticals emmarcades per
en els pisos superiors, i la planta baixa esdevé un sòcol continu; i les
s'han unificat en una obertura rectangular de tres alçades. Actualment
'ha afegit una escala metàl.lica exter¡or a la façana. Les naus s'interrelacionen
una passarel la i per un pati delimitat per les seves façanes interiors
DESCRIPCIÓ TECNICA

ESTRUCTURA VERTICAL

ESTAT CONSERVACIÓ

metàl'lics revestits de maó massís
metàl.lics actualment reforçats amb formi

ESTRUCTURA HORITZONTAL

metàl.liques amb volta a la catalana atirantada.

FAçANA

vista (exterior)
i pintat(interior)
d'alumini.

bo
bo
bo

COBERTA

a la catalana, transitable.

bo

INTERIOR

per l'adequació de l'ús d'equipament.

bo
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el 1834 i el 1888 era coneguda com "la fàbrica de Rubí". La disposició i les característiques de les naus correspon a
tipologia de nau industrial molt estesa a Catalunya. Es conserva un plànol de la nau nord a I'Axiu Municipal. lnclosa a
del Patrimoni lndustrial de Catalunya. A la fàbrica Pich Aguilera n'hi deien "cal Rafelet". El topònim tradicional
espai (avui pàrking) era la Riba de les Canals.
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1835 s'hi estableix una filatura de seda en aquest lloc propietat de la societat Menard iVall. El 1888 es comprada per
Ribas i Oleart que hi instal la "la Pelleria" fàbrica de rentat i tria de llana. El 1918, els germans Archs compren el
junt i hi instal len una fàbrica d'aprestos, tints i acabats. El 1921 es constitueix "Rubí lndustrial S.A'que deixà d'exercir la
activitat el 1934, ja que es dissolta i posada en liquidació el 1936; a la Guerra Civil, la gestió està col.lectivitzada i
que es van fabricar granades i altres municions. A la dècada de 1940, es adquirida per I'empresa Pich Aguilera, que
llogarà a altres empreses. Va patir els efectes de la rierada de 1962 restant d'empeus I'actual edifici, que I'any 1985 va ser
uirit per I'Ajuntament de Rubí, iniciant-se les obres de rehabilitació. Disposava de les nomenades "Basses de la Seda"
consistien en dues basses i que s'alimentaven d'aigua de la riera mitjançant una resclosa prop del Bullidor, que
I'any 1962. Durant la Guerra Civil del 1 936, ì segons informació oral, es fabricaren granades de morter del
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protegeix l'àmbit exterior, en els següents aspectes: volumetria, formalització arquitectònica, material, momatisme,
i façana.
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ENToRN oe

definit pels límits de la propietat. Cal recordar que el disseny del nou espai públic previst cap al Sud, mantingui i potencii
entom de respecte. Caldrà, doncs, tenir en compte que la presència fonamental haurà de ser la de las naus i no la
edificis nous. Les perllongacions de carrers, tenen sentit físic fins al Carrer Terrassa, que sempre ha actuat com a

delNucli HistÒric.

INTERVENCIONS NECESSÀRES

onservaoo.

CA

INTERVENCIONS PROPOSADES

FORMES D'ACTUAC|Ó PERMESES
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El presente informe contiene la exposición de los resultados de los trabajos de campo y ensayos de
laboratorio efectuados, así como, cuando proceda, las recomendaciones técnicas relativas a los trabajos

51

desarrollados.

Siguiendo la normativa correspondiente, los ensayos han sido efectuados directamente sobre los
materiales objeto de estudio y/o sobre las muestras tomadas "in situ", y/o sobre las muestras remitidas al

Los resultados del presente informe se refieren exclusivamente a la zona, producto o material indicado en
el apartado correspondiente.

Los resultados se consideran como propiedad del Cliente, y sin autorización previa, LABORATORI

PB

CATALÀ DE CONTROL, S.L., se abstendrá de comunicarlos a un tercero.

LABORATORI CATALÀ DE CONTROL, S.L. no se hace responsable, en ningún caso, de la
interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción parcial esta
totalmente prohibida. No se autoriza su publicación o reproducción sin el consentimiento de
LABORATORI CATALÀ DE CONTROL, S.L., debiendo reflejarse en ella íntegramente todos los

CA

resultados obtenidos en los ensayos.
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laboratorio, sin más responsabilidad que la derivada de la correcta utilización de las técnicas y aplicación
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1. INTRODUCCION

A petición del Excelentísimo Ayuntamiento de Rubí, se redacta el presente Informe Geotécnico relativo a los

51

trabajos desarrollados por Laboratori Català de Control, S.L., para el proyecto de reforma de las instalaciones

CA

PB
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Barcelona.

El encargo del estudio incluye tanto la redacción del presente informe, así como los trabajos de campo y los
ensayos de laboratorio necesarios para la determinación previa de las características del terreno.
El objeto de este informe, tras haber efectuado el análisis de toda la información obtenida en los trabajos de
campo y los ensayos de laboratorio, es dar las recomendaciones oportunas relativas al diseño y cálculo de las
estructuras de cimentación, como el tipo de cimentación más adecuado, parámetros resistentes del suelo, así
como cualquier otro problema que pueda plantear el subsuelo a la construcción proyectada.
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de un centro E.B.M., situado en la calle Terrassa con la calle Cadmó, en el término municipal de Rubí,
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Según información proporcionada por el peticionario, el proyecto de reforma, incluye la nueva construcción
de un área de juegos exterior, con dos muros de contención en los lindes con la calle Terrassa y un porche de
hormigón para el acceso sur al centro. La proyección de estas medidas supone una superficie de ocupación

Foto 1. Localización del área afectada por la reforma.

Por otro lado, se prevé un grupo de terreno, con poca variabilidad y en los que la práctica habitual de
cimentación en la zona es mediante cimetación directa zapatas aisladas y corridas junto con una topografía
sensiblemente plana, lo que en primera instancia se supone un terreno favorable de tipo T-1 (tabla 3.2 del

CA

Documento Básico SE-C).
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proyectada se corresponde con un C0.

51

máxima de 394 m2. En base al CTE , tabla 3.1 del Documento Básico SE-C, la tipología de construcción
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2. TRABAJOS REALIZADOS

Se ha examinado la información facilitada, así como toda aquella documentación bibliográfica y

de campo y ensayos de laboratorio realizados.

51

cartográfica que se ha recopilado de la geología general del área. A continuación se describen los trabajos

2.1. Visita de campo y justificación de la campaña

Previa a la ejecución de los ensayos mecánicos, un geólogo experto en geotecnia, visitó la zona objeto de

-52

estudio para su inspección y descripción. Vistas las necesidades del proyecto, y siguiendo las indicaciones del

rotación y dos penetrómetros dinámicos DSPH. Esta campaña se completó con la elaboración de ensayos in
situ tipo SPT en el interior de los sondeos, que permitieron la recogida de muestras representativas de las
unidades geotécnicas que constituyen el subsuelo.

PB

Estos ensayos han sido elaborados por L.C.C. S.L., empresa acreditada por la Generalitat de Catalunya en
los ámbitos de GTC 06065GTC05(B) y GTL 06054GTL05(B) según Decreto 257/2003. Además, los
trabajos han sido supervisados por un geólogo experto en geotecnia de nuestra empresa realizando la
testificación “in situ” de los materiales extraídos así como un reportaje fotográfico de los trabajos realizados
de la parcela que nos ocupa.

CA

2.2. Ensayos de penetración dinámica DPSH
En los puntos situados tal y como se refleja en el anejo A-1 del presente informe “Plano de Situación de los
puntos de reconocimiento”, el día 16 de Febrero del presente año 2010, se realizarón un total de cinco
ensayos de penetración dinámica , siendo la profundidad máxima de prospección en 4,20 m.

Los ensayos de penetración dinámica se han llevado a cabo con una sonda ML60A, provista con dispositivo
de golpeo automático, y adaptándose los parámetros de ensayo a los especificados para el tipo DPSH (Prueba
de penetración dinámica superpesada).

El ensayo de penetración dinámica tipo DPSH consiste en la hinca de un cono estándar (de sección circular
de 20 cm2), mediante golpes propinados por una maza de 63,5 Kg que cae libremente desde una altura de 75
cm. El resultado se obtiene al contar el número de golpes necesarios para profundizar 20 cm de varillaje con
su correspondiente puntaza en el suelo.
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peticionario, se planificó la campaña de reconocimiento mediante la realización de dos sondeos mecánicos a
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La secuencia se repite hasta alcanzar la profundidad de investigación deseada, o bien hasta obtener el rechazo
de la hinca (entendiendo por rechazo un valor de 100 golpes sin profundizar en el terreno).

51

Cada secuencia de golpes necesarios para profundizar 20 cm de varillaje en el subsuelo se identifica por la
letra ND, a la que se le asocia el número de golpes obtenido en el correspondiente intervalo de ensayo.

La denominación empleada y la profundidad alcanzada en cada ensayo penetrométrico, se resume en el
siguiente cuadro, adjuntándose, los resultados numéricos y gráficos obtenidos, en el anejo A-2 del presente

DENOMINACIÓN

PROFUNDIDAD
MAXIMA

COTA
INICIO*

MUESTRA

COTA
MUESTREO

P DPSH-1

5,20 m

127,00 m

-

-

P DPSH-2

2,60 m

124,15 m

-

-

PB

* Cotas referidas al plano topográfico proporcionado por el peticionario.

2.3. Sondeos Mecánicos a rotación con Barrena Helicoidal.
Para complementar la campaña se realizó dos sondeos a rotación con barrena helicoidal maciza de Ø86 mm
de diámetro, mediante una sonda Tecoinsa modelo TP30 montada sobre un camión Land Rover. Este tipo de
perforaciones permiten obtener un registro más o menos continuo de muestras alteradas del subsuelo o

CA

“ripios” para su reconocimiento e identificación.

La denominación empleada y la profundidad alcanzada en cada sondeo, se resume en el siguiente cuadro,
adjuntándose las actas, en el anejo A-3 del presente informe, “Registro de los sondeos mecánicos”.

DENOMINACIÓN

PROFUNDIDAD
MAXIMA

COTA
INICIO*

MUESTRA

COTA
MUESTREO
-1,50 m a -1,95 m
-3,00 m a -3,45 m
-5,00 m a -5,45 m
-8,00 m a -8,45 m
-1,00 m a -1,45 m
-4,00 m a -4,20 m

S-1

10,00 m

124,40 m

M1 (SPT)
M2(SPT)
M3(SPT)
M4(SPT)

S-2

10,00 m

124,15 m

M5 (SPT)
M6(SPT)

* Cotas de inicio referidas al plano topográfico proporcionado por el peticionario.

Durante la ejecución de los sondeos, y tal y como se muestra en el cuadro anterior, se procedió a la recogida
de seis muestras representativas del terreno extraídas mediante ensayos in situ tipo S.P.T . Para la recogida
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informe, “Registro de los ensayos de penetración dinámica”.
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de las muestras, se dispone una varilla adaptada con un tubo metálico en su extremo, el cual es entonces
hincado en el terreno mediante el mismo dispositivo de golpeo del equipo de penetración dinámica.

51

Una vez se ha atravesado la profundidad estimada para el muestreo, se sustituye el varillaje de penetración
con puntaza recuperable, y se sustituye por el tubo tomamuestras, se procede a su hinca y este es retirado
mediante un compresor hidráulico con la muestra inalterada en su interior.

Las clasificaciones formales para el grado de compacidad-consistencia de los suelos están realizadas sobre la

-52

base de su resistencia a la penetración estándar, se asume la equivalencia formal entre las secuencias de

Por tanto, a partir de este punto todas las consideraciones de cálculo realizadas se harán referidas a la
secuencia de golpeo del ensayo de penetración estándar (NSPT), asumiendo la equivalencia entre ambos
registros cuando las secuencias de golpeo son iguales o inferiores a los 10 golpes.

PB

2.4. Ensayos de laboratorio

Con los ensayos de laboratorio, se pretende conocer las características físicas, e incluso en ocasiones
químicas, de los materiales que conforman el subsuelo. El tipo y número de ensayos efectuados se resumen
en el siguiente cuadro:

CA

ENSAYO

HUMEDAD NATURAL (UNE 103300)

ANALISIS GRANULOMETRICO (UNE 103101)

LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103 Y 103104)

MUESTRAS
ENSAYADAS
M2-280456
M3-280457
M2-280456
M3-280457
M2-280456
M3-280457

CONTENIDO CUANTITATIVO EN SULFATOS (ANEJO 5, EHE)

M2-280456
M3-280457

Todos los ensayos han sido efectuados siguiendo los métodos o la normativa vigente, recogiéndose sus
resultados en el anejo A-4 del presente informe “Resultado de los ensayos de laboratorio”.
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golpeo del ensayo DPSH y las del SPT, siendo la segunda aproximadamente 1,2 veces mayor que la primera.

3. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
3.1. Marco geológico
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Desde el punto de vista geológico, la zona estudiada se encuentra situada en el sector centro oriental de la
fosa neógena del Vallés-Penedés.

Desde el punto de vista geológico la localidad de Rubí se encuentra situada en el contacto de dos unidades

CA

PB
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cuaternaria.

Las unidades miocenas, a pesar de que su continuidad lateral se vea limitada por cambios de facies, adquieren
cierta importancia en cuanto a su distribución por toda la fosa neógena debido a que son sedimentos
sintectónicos, o sea, se depositaron coetáneamente a la formación de la fosa tectónica del Vallés-Penedés.
Estas unidades básicamente están formadas por arcillitas muy firmes-duras de color marrón.

Las unidades cuaternarias están formadas por sedimentos mayoritariamente post-tectónicos, posteriores a
la formación de la fosa, de modo que constituyen la cobertera más reciente de la cuenca. Estas unidades
están formadas básicamente por una intercalación de limos marrones y arcillas rojizas.
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lito y geocronológicamente diferenciadas: unidad arcillosa detrítica miocena y unidad limo-arcillosa
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3.2. Características geotécnicas

Las labores realizadas durante las diferentes fases de la campaña de campo, nos han permitido la

51

reconstrucción de una sucesión litoestratigráfica y geotécnica modelo del subsuelo de la zona objeto de
estudio.

Nivel de rellenos conformados por restos antrópicos de naturaleza diversa, abundando los restos de estructura
de fábrica de cerámica de grandes dimensiones correspondientes a los restos de la edificiación preexistente.
Los ensayos realizados, ponen de manifiesto espesores gruesos de hasta 3 metros, salvando el desnivel

PB

existente con la calle Terrassa.

Este nivel presenta unas características resistentes muy heterogéneas y un bajo grado de consolidación muy
poco recomendable como unidad de cimentación.

Resumen de las cotas y características geotécnicas del nivel descrito:

Profundidad máxima a techo: En superficie recubriendo todo el solar.

CA

•
•

Potencia máxima detectada: 3,00 m en el penetrómetro PDPSH-1.

•

Golpeo medio N20: Entre 2 y 65 (No representativo, golpeos muy erráticos, restos de estructura).

•

Golpero N30: 5 (No representativo).

Nivel 2. Cuaternario Aluvial. Arenas limosas marrones con gravas.
Suprayacente al nivel anterior, se detecta una antigua terraza fluvial de la Riera de Rubí conformada por
arenas limosas densas con gravas. Este nivel de edad cuaternaria y origen aluvial, posee un tramo inicial más
cohesivo formado por limos y arcillas arenosas de color ocre amarillento de 60 cm de potencia media y en el
que es frecuente encontrar restos de materia orgánica.

Desde un punto de vista geotécnico, este nivel granular presenta unas excelentes características geotécnicas y
gana competencia con la profundidad hasta conseguir el rechazo a la penetración de los penetrómetros
dinámicos y parte de los ensayos in situ realizados. Se considera apto como nivel de cimentación.
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Nivel 1. Rellenos antrópicos
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A continuación, se expone una descripción detallada de cada uno de los niveles diferenciados:
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De este nivel se ha extraído una muestra representativa que ha sido analizada por un laboratorio acreditado a
tal efecto. Referencia MUESTRA 280456 M2 (SPT/S1) ; 3,00 m A -3,45 m.

Profundidad máxima a techo: 3,00 m en el penetrómetro PDPSH-1.

•

Potencia máxima detectada: 2,70 m en el sondeo S2.

•

Golpeo medio N20: Entre 12-21 hasta el rechazo (Depende % de gravas y compacidad).

•

Golpero N30: 5 (tramo cohesivo superficial), 16 (tramo medio).

-52

•

Resultado de los ensayos de identificación:

Humedad Natural: 15,1%

•

Análisis granulométrico

PB

•

Contenido de finos (pasa por el tamiz 0,080 UNE): 30,9 %
Contenido de arenas (pasa por 2 UNE y retiene 0,080 UNE): 23,5 %
Contenido de gravas (retiene el tamiz 2 UNE): 45,6%
•

Límites de Atterberg:

Límite Líquido: Límite Plástico: -

CA

Índice de Plasticidad: No Plástico.
•

Inflamiento libre en Edómetro: 2,10 %

•

Ensayo de Colapso de un suelo: 5,44%

•

Contenido en sulfatos SO4-2: 0,08%

Los ensayos realizados no otorgan potencial expansivo a los materiales ensayados, ni agresividad frente al
hormigón según la Instrucción EHE-08.

Nivel 3. Sustrato rocoso alterado terciario: Arcillas, limos y arenas densas
Finalmente, se ha detectado un nivel de arcillas y limos anaranjados con intercalaciones de arenas densas, que
constituye el nivel más superficial y alterado del sustrato semi-rocoso local de edad Terciaria.
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Resumen de las cotas y características geotécnicas del nivel descrito:
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Este sustrato, está conformado por una alternancia de entre decamétrica a métrica de niveles de arenas densas,
limonitas y argilitas, cuya continuidad en profundidad se estima en decenas de metros y que en conjunto

51

representan un ambiente de sedimentación fluvio-torrencial.

Desde un punto de vista geotécnico, son materiales de muy buenas características resistentes, que también
aumentan su compacidad con la profundidad, a medida que disminuye su grado de alteración. Su elevada
resistencia ha provocado el rechazo de todos los ensayos in situ realzados dentro de los sondeos.

-52

De este nivel se ha extraído una muestra representativa que ha sido analizada por un laboratorio acreditado a

Resumen de las cotas y características geotécnicas del nivel descrito:

Profundidad máxima a techo: -4,80 m en el sondeo S1.

•

Potencia máxima detectada: 5,70 m en el sondeo S2.

•

Golpeo medio N20: -.

•

Golpero N30: R .

PB

•

Resultado de los ensayos de identificación:

Humedad Natural: 14,6%

CA

•
•

Análisis granulométrico
Contenido de finos (pasa por el tamiz 0,080 UNE): 97,4 %
Contenido de arenas (pasa por 2 UNE y retiene 0,080 UNE): 2,60 %
Contenido de gravas (retiene el tamiz 2 UNE): 0,0%

•

Límites de Atterberg:

Límite Líquido: 51,57
Límite Plástico: 23,48
Índice de Plasticidad: 27,69

•

Contenido en sulfatos SO4-2: 0,04%

Los ensayos realizados otorgan un potencial expansivo medio a los materiales superficiales del nivel 3, y
una agresividad nula frente al hormigón según la Instrucción EHE-08.
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tal efecto. Referencia MUESTRA 280457 M3 (SPT/S1) ; 5,00 m A -5,45 m.
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3.3. Hidrología subterránea

No se detectó la presencia del nivel freático en ninguno de los puntos de exploración realizados durante la

51

campaña de campo del pasado día 16 de Febrero del presente año 2010, siendo la profundidad máxima de
prospección en 10,00 m.

Así, a efectos del presente documento, no se considera necesario la adopción de medidas excepcionales
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por la presencia de agua en las futuras cotas de cimentación.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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En el anexo de la presente memoria, puede consultarse dos cortes geológicos con la posición relativa de

51

las cotas de cimentación previstas en proyecto y la interpretación geológica más plausible de la
distribución del subsuelo.

4.1 Tipología y Cota de cimentación

-52

Según información aportada por el peticionario, se pretende la construcción de dos muros de contención

nuevo acceso sur al centro.

Una vez analizados los resultados obtenidos en la campaña geotécnica, recomendamos cimentar sobre el
nivel 2, descrito como arenas limosas densas con gravas a partir de la cota +123,00 m, respecto a las cotas

PB

topográficas referidas en el plano de situación. La cimentación podrá resolverse mediante cualquier
tipología superficial directa tipo zapata corrida cuadrada-.
En el sector del S1, donde se proyecta el porche de hormigón, podría precisarse un encastamiento de las
cimentaciones algo superior, ya que debe superarse el tramo superficial más cohesivo, descrito como
limos y arcillas arenosas de color ocre amarillento, y que corresponden a un antiguo horizonte edáfico o

CA

suelo vegetal. Se estima que la profundidad máxima de este encantamiento será de 1,00 m
En cualquier caso, se ha de cimentar en el nivel propuesto, excavando hasta la profundidad que sea
necesaria para que toda la cimentación se apoye sobre la misma unidad y se eviten así posibles asientos
diferenciales introducidos por diferentes comportamientos geotécnicos.

TIPOLOGIA

Z. CORRIDA

Z. CUADRADA

Z. CUADRADA

DE CIMENTACION

B = 0,80 m

B=1,50 m

B=1,80 m

CARGA ADMISIBLE QADM

2,00 kp/cm

2

2,04 kp/cm

2

2,15 kp/cm

2

El asiento teórico calculado es de 1,47 cm para una zapata corrida de 10,00 m de largo y de hasta 1,24 cm
y 1,59 cm para una zapata cuadrada de ancho 1,50 m y 2,00 m respectivamente. Estos valores se pueden
considerar como aceptables para el tipo de construcción proyectada.
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de hormigón a lo largo de los lindes del sector con la Calle Terrassa y un porche de hormigón para el
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4.2 Excavabilidad y Estabilidad de Taludes.

51

Los materiales presentes en el subsuelo de la parcela son susceptibles de ser excavados mediante el
empleo de medios mecánicos convencionales de media potencia (retroexcavadora o pala cargadora). No
obstante, deberá preverse la existencia de restos de material de derribo, pertenecientes a la estructura de la
edificación preexistente, en el nivel 1 y que podrían precisar el empleo de medios neumáticos para su

-52

completa demolición.

terreno. Tampoco se prevé que las excavación de las zanjas para las futuras cimentaciones, induzcan o
desencaden inestabilidades globales en el terreno, al resultar éstas de poca entidad. En todo caso, la nula
cohesión de los materiales del nivel 2, si podría producir pequeños colapsos puntuales de las paredes de
la excavación, por lo que se recomienda no mantener las zanjas abiertas durante mucho espacio de tiempo

PB

hasta el hormigonado definitivo de las zapatas.

Por último, y dado que se desconoce la naturaleza real de los materiales existentes en el trasdos de los
muros actuales, se recomienda la ejecución por tramo o bataches de los nuevos muros de. El ancho de
estos bataches vendrá determinado por las sobrecargas de tráfico de la calle Terrassa, y que transcurre
longitudinalmente a la parcela.

CA

Para el cálculo de empujes podrán escogerse los valores medios:
Nivel

Densidad
(t/m3)

Cohesión
(Kp/cm2)

Ángulo de
rozamiento interno

1. Rellenos

1,6-1,7

0,00

23º-25º

Modulo de
deformación E
(Kp/cm3)
50-80

2. Arenas limosas y
gravas

1,8-1,9

0,00

28º-30º

150-210

2. Sustrato alterado

2,0-2,1

0,80-1,00

27º-29º

250-400

4.1. Expansividad y Agresividad

Los ensayos realizados, otorgan un potencial expansivo nulo, a los materiales del nivel 2, al haber
resultado estos NO PLASTICOS, y una expansividad media al nivel 3 en su tramo más alterado y
superficial.
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El día de la visita de campo, no se detectó ningún fenómeno o indicio significativo de inestabilidad en el
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El potencial expansivo, se ha establecido en base a parámetros cualitativos de los ensayos de
identificación, como el límite líquido y el índice de plasticidad, que permiten calcular el Indice de
Contracción Lineal. Para valores superiores a 9 es previsible una actividad significativa de contracción-

51

expansión.

Dado que los materiales del nivel 3 se localizaran a una profundad media de dos metros por debajo del
futuro plano de cimentación, estimamos que no se producirán fenómenos patológicos de expansividad de

-52

suelos, ya que éstos, se ubican por debajo de la capa activa o umbral de variación de humedad.

sobre el nivel 2 y nivel 3, estos no presentan problemas de agresividad, por lo que no será necesario el
empleo de hormigones especiales sulforesistentes.

Además, para el desarrollo de estas patologías, es condición necesaria que el medio se encuentre

PB

completamente saturado. Recordamos, que el día de la campaña de campo, no se detectó el nivel freático
en ninguna de las prospecciones realizadas.

4.2. Sismicidad

Consultada la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 el término municipal de Rubí se
encuentra en el Anejo 1 de la citada norma, con un valor de ab = 0,04g junto con el valor del coeficiente

CA

de contribución K(1.0) .

Según la citada norma los terrenos se clasifican en los siguientes tipos:
-

Terreno Tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 750 m/s.

-

Terreno Tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs > 400 m/s.

-

Terreno Tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a
muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 m/s
≥Vs > 200 m/s.

-

Terreno Tipo IV: Suelo granular suelto o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de las
ondas elásticas transversales o de cizalla, Vs ≤ 200 m/s.

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor de coeficiente C indicado en la siguiente
tabla:
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Respecto a la agresividad potencial del terreno hacia el hormigón, a la vista de los ensayos realizados
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TIPO DE TERRENO

COEFICIENTE C

I

1

1,3

III

1,6

IV

51

II

2

4.3. Memoria de cálculos
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correspondiéndole un valor de C de 1,6.

Según Terzaghi y Peck (1948) las cargas admisibles para suelos granulares vienen dadas por las

PB

siguientes formulas:

Qadm = N/12 x S x (( B + 0,3)/B)2 para B > 1,20 m
Qadm = N/8 x S para B ≤ 1,20 m
Donde:

N = Número de golpes del S.P.T.
S = Asiento máximo en pulgadas

CA

B = Ancho de la zapata en m.

Hemos calculado la carga admisible del nivel 2 en función de los valores obtenidos en los ensayos bajo la
zona de influencia de la cimentación (1,5 x B, donde B es el ancho de la zapata), tomando de referencia el
valor medio más desfavorable de los penetrómetros.

Para una zapata de ancho menor o igual 1,2 m:
Qadm = N/8 x S = 16/8 x 1 = 2,005 kp/cm2.

Para una zapata de ancho mayor a 1,2 m:
Qadm = N/12 x S x (( B + 0,3)/B)2 = 17 /12 x 1 x (( 1,5 + 0,3) / 1,5)2 = 2,04 kp/cm2.
Qadm = N/12 x S x (( B + 0,3)/B)2 = 18 /12 x 1 x (( 1,8 + 0,3) / 1,8)2 = 2,16 kp/cm2.
La carga admisible calculada se ha realizado bajo la hipótesis de un asiento teórico máximo de 2,5 cm
para el caso de zapatas.
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En el caso que nos ocupa, el nivel de cimentación recomendado puede asimilarse a un terreno de tipo III,
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Experimentalmente se ha demostrado que estos valores son extremadamente conservadores, por lo que se
han recalculado. Según Steinbrenner 1936 los asientos para una carga transmitida al terreno vienen dados

S = K0 ( p B (1-ν2) ) / E
Donde:

51

por la siguiente formula:

K0 = Coeficiente de forma, que para una zapata corrida es de 2,53 y para una zapata cuadrada 1,12

E = Módulo de deformación expresado en Kp/cm2.

P = Presión aplicada por la cimentación en el nivel y recomendada en el presente estudio.

El asiento teórico calculado es de 1,47 cm para una zapata corrida de 10,00 m de largo y de hasta 1,24 cm

PB

y 1,59 cm para una zapata cuadrada de ancho 1,50 m y 2,00 m respectivamente. Estos valores se pueden

CA

considerar como aceptables para el tipo de construcción proyectada.
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B = Anchura de la zapata en cm.
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ν = Coeficiente de Poisson. Se ha tomado un valor de 0,30.
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LABORATORI CATALA DE CONTROL S.L. recuerda que la información extraída en la campaña

51

geotécnica solo es exclusivamente rigurosa en los puntos explorados i en el momento en que se efectúa la
investigación, por lo que su extrapolación al resto del terreno es la interpretación geológica más plausible
de acuerdo con la metodología empleada.

LABORATORI CATALA DE CONTROL S.L. está a su disposición para cualquier aclaración y/o

Manuel Sesma Lorenzo
Ingeniero Civil Europeo nº Registro 27699
ITOP colegiado nº 7773
Administrador
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Raquel García González
Geólogo, colegiado nº 5615
Redactor del Estudio

Rubí, 02 de Marzo de 2010
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adecuada ejecución de la obra.
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rectificación que sea necesaria referente al presente estudio geotécnico, con el fin de colaborar en la

ANEXOS
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ANEXO A-1. CROQUIS SITUACION PUNTOS RECONOCIMIENTO
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ANEXO A-2. REGISTRO PENETROMETROS DINAMICOS
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CLIENTE:
AJUNTAMENT DE RUBÍ

Domicilio:

C/Plaça Pere Aguilera S/N, 08191 – RUBÍ- BARCELONA
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Empresa:
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DENOMINACIÓN:

C/TERRASSA CON C/CADMO. TM RUBI.

INFORME DE RESULTADOS
PRUEBAS DE PENETRACIÓN
Fecha emisión: 01-mar-10
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Nº de Informe: 20100053
TRABAJOS REALIZADOS:
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PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA - DPSH

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS:
UNE 103-801-94 - PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA

* El presente informe se compone de

5

páginas incluida la portada
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ESTUDIO GEOTECNICO.PROYECTO DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE UNA EBM.
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Prueba nº: P1
PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA - DPSH
Prueba nº: P1
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DATOS GENERALES:

AJUNTAMENT DE RUBI
ESTUDIO GEOTECNICO.PROYECTO DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE UNA EBM.
C/TERRASSA CON C/CADMO. TM RUBI.
20100053
01-mar-10

DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
FECHA:

DPSH

DISPOSITIVO DE GOLPEO
Altura de caida
Masa
m
kg

0.75

DATOS DE LA PRUEBA Nº P1:

OPERADOR:
FECHA:
PROF.

63.5

Longitud
m

VARILLA
Diámetro
mm

Masa
kg

1

33

8

VER ANEXO SITUACION
LONGITUD (m):5.20
R. PRATS
16-feb-10

PB

SITUACIÓN:

-52

DATOS DEL EQUIPO:

COTA:

CONO
Área nonimal
cm 2

20

Tipo

PERDIDO

127

N
PROF.
N
PROF.
N
PROF.
N
PROF.
N
PROF.
N
PROF.
N
PROF.
N
(nº
(nº
(nº
(nº
(nº
(nº
(nº
(nº
(metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes
20 cm)
20 cm)
20 cm)
20 cm)
20 cm)
20 cm)
20 cm)
20 cm)

4
4
4
3
2
1
1
11
15
91
63
22
29
27
12
6
11
12
25
27
29
38
61
99
71

5.2

100

CA

0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5

OBSERVACIONES:
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CLIENTE:

TIPO DE
ENSAYO

Hoja 1 de 2

74

Prueba nº: P1
PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA - DPSH
UNE 103-801-94
DATOS GENERALES:

Hoja 2 de 2

DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
FECHA:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRUEBA Nº P1:

51

AJUNTAMENT DE RUBI
ESTUDIO GEOTECNICO.PROYECTO DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE UNA EBM.
C/TERRASSA CON C/CADMO. TM RUBI.
20100053
01-mar-10

CLIENTE:

Nº de golpes (N)
10

20

1

60

70

80

90

100

CA

Profundidad (m)

4

50

PB

2

3

40

-52

0

30

5

6

7

8

9

10
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Prueba nº: P2
PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA - DPSH
Prueba nº: P2

DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
FECHA:

AJUNTAMENT DE RUBI
ESTUDIO GEOTECNICO.PROYECTO DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE UNA EBM.
C/TERRASSA CON C/CADMO. TM RUBI.
20100053
01-mar-10

TIPO DE
ENSAYO

DPSH

DISPOSITIVO DE GOLPEO
Altura de caida
Masa
m
kg

0.75

DATOS DE LA PRUEBA Nº P2:

OPERADOR:
FECHA:
PROF.

63.5

Longitud
m

VARILLA
Diámetro
mm

Masa
kg

1

33

8

VER ANEXO SITUACION
LONGITUD (m):2.60
R. PRATS
08-feb-10

PB

SITUACIÓN:

-52

DATOS DEL EQUIPO:

COTA:

CONO
Área nonimal
cm 2

20

Tipo

PERDIDO

124.2

N
PROF.
N
PROF.
N
PROF.
N
PROF.
N
PROF.
N
PROF.
N
PROF.
N
(nº
(nº
(nº
(nº
(nº
(nº
(nº
(nº
(metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes (metros) golpes
20 cm)
20 cm)
20 cm)
20 cm)
20 cm)
20 cm)
20 cm)
20 cm)

20
7
5
5
6
7
10
7
16
21
34
61
100

CA

0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
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CLIENTE:

51

DATOS GENERALES:

Hoja 1 de 2

74

Prueba nº: P2
PRUEBA DE PENETRACIÓN DINÁMICA SUPERPESADA - DPSH
UNE 103-801-94
DATOS GENERALES:

Hoja 2 de 2

DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
FECHA:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA PRUEBA Nº P2:

51

AJUNTAMENT DE RUBI
ESTUDIO GEOTECNICO.PROYECTO DE REFORMA DE LAS INSTALACIONES DE UNA EBM.
C/TERRASSA CON C/CADMO. TM RUBI.
20100053
01-mar-10

CLIENTE:

Nº de golpes (N)
10

20

1

60

70

80

90

100

CA

Profundidad (m)

4

50

PB

2

3

40

-52

0

30

5

6

7

8

9

10
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ANEXO A-3: COLUMNAS SONDEOS MECANICOS
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divulgar parte o la totalidad de su contenido sin autorización

F-06-007-00

Página: 29 de 40

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

-52

PB

CA
51

74

Nº de Registro: 20100053

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

-52

PB

CA
51

74

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

-52

PB

CA
51

74

ANEXO A-4. ACTAS DE LABORATORIO

Documento propiedad de LABORATORI CATALÀ DE CONTROL, S L. Tratar como CONFIDENCIAL, no copiar, ni
divulgar parte o la totalidad de su contenido sin autorización
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LCC, S.L.

Laboratori acreditat pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunyaper al control de qualitat de
l'edificació en l'àmbit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) en
base al Decret 257/2003 de 21 d'Octubre amb la referència
06054GTL05(B).

LABORATORI CATALÀ DE CONTROL
N.I.F.B-60385226

Tel. 902 02 02 86

Ajuntament de Rubí.

51

CLIENT:

Fax 902 02 10 15

Plaça Pere Aguilera,s/n.Rubí.C.I.F.P0818300F.

DENOMINACIÓ:

-52

2449SPT2 S-1 de 3,0 a 3,6 m.
20100053-Escola Bressol.C/Terrassa.Rubí.

ASSAIGS DE LABORATORI
Nº d'Informe: 917-280456

PB

ASSAIGS REALITZATS:

Data d'emissió: 23-02-10

CA

Anàlisis Granulomètric de sòls per tamisat UNE 103101:1995
Determinació del Límit Líquid i determinació del Límit Plàstic d'un sòl UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993
Determinació quantitativa de sulfats UNE 83963:2008
Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant l'assecat en estufa. UNE 103300:1993

Analistes del laboratori

Tècnic del laboratori :

Director del Laboratori

E. Cisa

Signat:

J.Borrat

Signat:

M.Sesma

Nº Referència: 917-280456. Pàgina 1 de 3

LCC, SL C/Compositor Bach, 18 Pol. Ind. Can Jardí. 08191 RUBÍ. Tel.: 935.862.318 CIF B-60385226
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INFORME DE RESULTATS

Laboratori acreditat pel Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per al

LCC, S.L.

74

control de qualitat de l'edificació en l'àmbit d'assaigs de
laboratori de geotècnia (GTL) en base al Decret 257/2003

LABORATORI CATALÀ DE CONTROL

de 21 d'Octubre amb la referència 06054GTL05(B).

917-280456

Data :

23-02-10

Treball :

20100053-Escola Bressol.C/Terrassa.Rubí.

Descripció de la mostra :

Graves llimoses de color marró amb bastantesSol·licitant :
sorres.

Ajuntament de Rubí.

51

2449SPT2 S-1 de 3,0 a 3,6 m.

GRANULOMETRIA DE SÒLS PER TAMISAT. (UNE 103-101-95)

SEDASSOS UNE / % QUE PASSA

120,00 110,00 100,00 80,00 63,00

50,00

40,00 25,00 20,00 12,50

10,00

6,30

2,00

0,63

0,40

0,32

0,20

0,06

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

80,9

72,1

54,4

45,3

42,1

40,7

37,5

30,9

110
100 80
100120
90

100,0

100,0 100,0

63 50 40

25 20

80,9

-52

100,0

12.5 10

Determinació quantitativa de sulfats UNE 103201

80
70

2.5

0.63

0.4 0.32

0.16

SO42 = 400 mg Kg sòl sec

PB

60

5

50
40
30
20
10

CA

0

HUMITAT DEL SÒL. (UNE 103-300-93) %

15,1

LÍMIT LÍQUID. MÈTODE DE CASAGRANDE. (UNE 103-103-94)
LÍMIT PLÀSTIC. (UNE 103-104-94)

El número de cops necesari és sempre inferior a 25
no s'han pogut realitzar cilindres de 3 mm de diametre

ÍNDEX DE PLASTICITAT

NO PLÀSTIC

GRÀFICA DE PLASTICITAT

50
40

CH
CL

OBSERVACIONS
Observacions: Els resultats obtinguts només són vàlids
per a la mostra assajada.

30
20

Tècnic del laboratori :

J.Borrat

Analistes:

E. Cisa

MH & OH

10
CL-ML

ML & OL

0

Nº Referència : 917-280456. Pàgina 2 de 3
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Referència :
Localització de la mostra :

Laboratori acreditat pel Departament de Política Territorial i

LCC, S.L.

74

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per al
control de qualitat de l'edificació en l'àmbit d'assaigs de
laboratori de geotècnia (GTL) en base al Decret 257/2003

LABORATORI CATALÀ DE CONTROL

de 21 d'Octubre amb la referència 06054GTL05(B).

917-280456

Data :

23-02-10

Denominació de la mostra :

2449SPT2 S-1 de 3,0 a 3,6 m.

Treball :

20100053-Escola Bressol.C/Terrassa.Rubí.

Descripció de la mostra :

Graves llimoses de color marró amb bastantesSol·licitant :
sorres.

51

Referència :

SO42- = 0,08%

CA

PB

Determinació quantitativa de sulfats UNE 83963:08

OBSERVACIONS

Observacions: Els resultats obtinguts només són vàlids per a la mostra assajada.

Tècnic del laboratori :

J.Borrat

Analistes:

E. Cisa

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
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Ajuntament de Rubí.

Nº Referència : 917-280456. Pàgina 3 de 3

C. Compositor Bach, 18 Pol. Ind. Can Jardí. 08191 RUBÍ. Tel.: 935.862.318 CIF B-60385226

74

LCC, S.L.

Laboratori acreditat pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunyaper al control de qualitat de
l'edificació en l'àmbit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL) en
base al Decret 257/2003 de 21 d'Octubre amb la referència
06054GTL05(B).

LABORATORI CATALÀ DE CONTROL
N.I.F.B-60385226

Tel. 902 02 02 86

Ajuntament de Rubí.
Plaça Pere Aguilera,s/n.C.I.F.P0818300F.

DENOMINACIÓ:

51

CLIENT:

Fax 902 02 10 15

-52

2449SPT3 S-1 de 5,0 a 5,6 m.
20100053-Escola Bressol.C/Terrassa.Rubí.

ASSAIGS DE LABORATORI
Nº d'Informe: 917-280457

PB

ASSAIGS REALITZATS:

Data d'emissió: 23-02-10

CA

Anàlisis Granulomètric de sòls per tamisat UNE 103101:1995
Determinació del Límit Líquid i determinació del Límit Plàstic d'un sòl UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993
Determinació quantitativa de sulfats UNE 83963:2008
Determinació de la humitat d'un sòl mitjançant l'assecat en estufa. UNE 103300:1993

Analistes del laboratori

Tècnic del laboratori :

Director del Laboratori

E. Cisa

Signat:

J.Borrat

Signat:

M.Sesma

Nº Referència: 917-280457. Pàgina 1 de 3

LCC, SL C/Compositor Bach, 18 Pol. Ind. Can Jardí. 08191 RUBÍ. Tel.: 935.862.318 CIF B-60385226
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i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

INFORME DE RESULTATS

Laboratori acreditat pel Departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per al

LCC, S.L.

74

control de qualitat de l'edificació en l'àmbit d'assaigs de
laboratori de geotècnia (GTL) en base al Decret 257/2003

LABORATORI CATALÀ DE CONTROL

de 21 d'Octubre amb la referència 06054GTL05(B).

917-280457

Descripció de la mostra :

Argiles de color marró ataronjat.

23-02-10

20100053-Escola Bressol.C/Terrassa.Rubí.

Sol·licitant :

Ajuntament de Rubí.

51

2449SPT3 S-1 de 5,0 a 5,6 m.

Data :

Treball :

GRANULOMETRIA DE SÒLS PER TAMISAT. (UNE 103-101-95)

SEDASSOS UNE / % QUE PASSA

50,00

40,00 25,00 20,00 12,50

10,00

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0

100,0

110
100 80
100120
90

100,0

100,0 100,0

63 50 40

25 20

-52

120,00 110,00 100,00 80,00 63,00

12.5 10

Determinació quantitativa de sulfats UNE 103201

80
70

2.5

2,00

0,63

0,40

0,32

0,20

0,06

100,0 100,0

99,5

99,3

99,1

98,6

97,4

0.63

0.4 0.32

0.16

SO42 = 400 mg Kg sòl sec

PB

60

5

6,30

50
40
30
20
10

CA

0

HUMITAT DEL SÒL. (UNE 103-300-93) %

14,6

LÍMIT LÍQUID. MÈTODE DE CASAGRANDE. (UNE 103-103-94)

51,2

LÍMIT PLÀSTIC. (UNE 103-104-94)

23,5

ÍNDEX DE PLASTICITAT

27,7

GRÀFICA DE PLASTICITAT

50
40

CH
CL

OBSERVACIONS
Observacions: Els resultats obtinguts només són vàlids
per a la mostra assajada.

30
20

Tècnic del laboratori :

J.Borrat

Analistes:

E. Cisa

MH & OH

10
CL-ML

ML & OL

0
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Referència :
Localització de la mostra :

Laboratori acreditat pel Departament de Política Territorial i

LCC, S.L.

74

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per al
control de qualitat de l'edificació en l'àmbit d'assaigs de
laboratori de geotècnia (GTL) en base al Decret 257/2003

LABORATORI CATALÀ DE CONTROL

de 21 d'Octubre amb la referència 06054GTL05(B).

917-280457

Data :

23-02-10

Denominació de la mostra :

2449SPT3 S-1 de 5,0 a 5,6 m.

Treball :

20100053-Escola Bressol.C/Terrassa.Rubí.

Descripció de la mostra :

Argiles de color marró ataronjat.

51

Referència :

SO42- = 0,04 %

CA

PB

Determinació quantitativa de sulfats UNE 83963:08.

OBSERVACIONS

Observacions: Els resultats obtinguts només són vàlids per a la mostra assajada.

Tècnic del laboratori :

J.Borrat

Analistes:

E. Cisa
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Ajuntament de Rubí.

-52

Sol·licitant :

Nº Referència : 917-280457. Pàgina 3 de 3
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ANEXO A-5. PERFILES GEOLOGICOS
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ANEXO A-6. REPORTAJE FOTOGRAFICO
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FOTO 2: Localización S1.

FOTO 3: Localización S1.

FOTO 4: Localización P1.

FOTO 5: Localización P2.

FOTO 6: Ensayo SPT a -1,50 m en sondeo S1.
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FOTO 7: Ensayo SPT a -3,00 m en sondeo S1.

FOTO 9: Ensayo SPT a -8,00 m en sondeo S1.

FOTO10: Ensayo SPT a -1,00 m en sondeo S2.

FOTO11: Ensayo SPT a -4,00 m en sondeo S2.

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

FOTO 8: Ensayo SPT a -5,00 m en sondeo S1.

51

74

ANEXO A-5. ACREDITACIONES

Documento propiedad de LABORATORI CATALÀ DE CONTROL, S L. Tratar como CONFIDENCIAL, no copiar, ni
divulgar parte o la totalidad de su contenido sin autorización

F-06-007-00

Página: 38 de 40

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

-52

PB

CA
51

74

Nº de Registro: 20100053

Topogràfic 2007-2015

Can Xercavins - 08191 RUBÍ (Barcelona)
Telèfon 93 697 73 21 - pbx@pbx.cat - www.pbx.cat

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 22641, Foli 49, Inscripció 8.ª, Full B-40137 - C.I.F. B08353740

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

-52

PB

CA
ANNEX NÚMERO 2:

51

74

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

51

-52

PB

CA
74

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

51

-52

PB

CA
74

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

-52

PB

CA

51

74

Pla de treball
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Diagrama de temps-activitats

(Complet Setmana 1 - Setmana 7)

Projecte executiu de consolidació i reparació de la
xemeneia de l'Escardivol - RUBÍ
1. Treballs previs
1.1. Aixec.topogr.desplaç.equip+personal a obra R<=40km
p/aixec.topogr.
1.2. Neteja+esbrossada terreny,m.manuals,+càrr.man.s/cont.
1.3. Munt/desm.bast.tub metàl fixa norm.,
bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa...
1.4. Amort.dia bast.tub.metàl fixa
norm.,bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,...
1.5. Neteja
plant.+herb.param.vert.,aplic.tract.herbicida,+càrr.sob/camióconten.
1.6. Cala inspecció paret obra fàbrica,m.man.,recoll.mostra
2. Reparació estructural
2.1. Enderroc/desmuntatge elem. acer,m.man.,càrrega manual
2.2. Arrencada claus,tacs,elem.metà,m.man.neteja+càrrega
runa
2.3. Raspallat manual arrebossat,param.vert.
2.4. Neteja parament morter,raig ag.desion.pres. <=2bar

Setmana 1

Setmana 2

Setmana 3

CA

Activitat

Setmana 4

Setmana 5

Setmana 6

Setmana 7
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Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol - RUBÍ

3. Consolidació estructural
3.1. Enderroc mur,obra ceràm.,m.man.,càrrega manual
3.2. Ataconat maó massís mec.,p/estintol.,paret obra
ceràm.+morter mixt
3.3. Arrebossat bona vista,vert.int.,h>3m,morter reparació
estructural+pont unió form.,adh.res.epoxi ...
3.4. Acer S275JR,p/plati. perfils lam.,g=5mm,col.adhes.
res.epoxi s/diss.2comp,h<=3m
3.5. Tensor acer p/roscar,diàm.=20mm,reblert
mort.pol.tixotròpic+retrac.control.
3.6. Ancoratge tac químic,D=16mm,carg./voland./fem.
4. Acabats - Urbanització
4.1. Veladura/tenyit reint.superf. param.corb pedra,amb pintura
mineral al silicat,dues capes
4.2. Porta planxa
ac.galv.2bat.,bast.perf.lam.100x70cm,reix.vent.+pany+clau,col.
4.3. Porta planxa
ac.galv.2bat.,bast.perf.lam.120x120cm,pany+passad.,col.
4.4. Tall paviment form. h>=10cm
4.5. Enderroc vorera panot,compres.,càrrega manual
4.6. Demolic.vorada sob/form.,compres.+càrrega man/mec.
4.7. Neteja terreny,m.manuals,+càrr.man.s/cont.
4.8. Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny fluix(SPT
<20),minicarregadora+retro.,+terres deix.vora

-5
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2.7. Segellat esquerda,obra
ceràm.,1x30cm,inj.res.epoxi+morter hidra.

CA

2.6. Rep.esquerda paret ceràm.,repic.+sanej.zona
afect.,grapes B500S galvanitzades,D=8mm,c/15cm+morte...

PB

2.5. Rep.junt.obra fca. paret obra
ceràm.,repic.+sanej.elem.sol.,pont unió morter,adh.res.acrílica
b/...

5. Seguretat i Salut
5.1. Partida per seguretat i salut del 5% del PEM, a justificar
amb l'Estudi de Seguretat i Salut
6. Control de qualitat
6.1. Elab.+cura+ass.flex./compr.,6prov.prism.160x40x40mm
6.2. Resist.compr.a/premsa hidràul.,tram paret
ceràm.14x60x60cm
6.3. Determ.força apretada1unió cargolada,determ.>=20
7. Gestió de residus
7.1. Classif.obra residus
construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.
7.2. Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 5m3
7.3. Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI
8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3...
8. Imprevistos
8.1. Partida alçada a justificar per imprevistos del 1,5% del
PEM

-5
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4.11. Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu
alt,col.est.sorra-cim.200kg/m3
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4.10. Col·locació vorada sob/base form.HM-20/P/40/I,h=2530cm,rejunt.morter mixt 1:2:10 elab.

PB

4.9. Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R5MPa),col./s.form.no est. h=25-30cm,rejunt.morter
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i Salut
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Superfície construïda: 10 m2
Promotor: Ajuntament de Rubí
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Autor del Projecte d'execució:
Enric Xercavins i Valls – COEIC nº4063 – PBX Centre de Càlcul SLP
Josep Xercavins Batlló – AEIC nº19006 – PBX Centre de Càlcul SLP
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Enric Xercavins i Valls – COEIC nº4063 – PBX Centre de Càlcul SLP
Josep Xercavins Batlló – AEIC nº19006 – PBX Centre de Càlcul SLP

PB

Dades tècniques de l'emplaçament

Topografia: Apartat 1.7 Document nº1 - Topogràfic 2007 -2015 - Es
realitzarà aixecament topogràfic a l'inici d'obra
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Edifici Públic
Instal·lacions de serveis públics, No existeixen serveis, segons
informació facilitada pels Serveis Tècnics de l’ajuntament de Rubí.

CA

Ubicació de vials: c/ de Joaquim Blume.- c/ de Terrassa densitat de
circulació normal i amplada de voreres 1 m.
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Emplaçament: Carrer Sagitari - Piera
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Dades de l'obra

Tipus d'obra: Obra edificació
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes
de seguretat i salut a les obres de construcció
2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
3. Identificació dels riscos
3.1. Mitjans i maquinaria
3.2. Treballs previs
3.3. Enderrocs
3.4. Moviments de terres i excavacions
3.5. Fonaments
3.6. Estructura
3.7. Ram de paleta
3.8. Revestiments i acabats
3.9 Instal·lacions
4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD
1627/1997)
5. Mesures de prevenció i protecció
5.1. Mesures de protecció col·lectiva
5.2. Mesures de protecció individual
5.3. Mesures de protecció a tercers
6. Primers auxilis
7. Normativa aplicable
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat
i salut a les obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte
a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu
dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions
en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un
Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

PB

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l' inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del
Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots- contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

CA

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’ inici d’obra i la presentaran únicament els empresaris que
tinguin la consideració de contractistes.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots- contractistes (art. 11è).
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Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les
obres de construcció.
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2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de
l'obra i en particular en les següents activitats:
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació

-

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

-52

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials,
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses

-

La recollida dels materials perillosos utilitzats

-

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a
les diferents feines o fases del treball

-

PB

-

La cooperació entre els contractistes, sots- contractistes i treballadors autònoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l'obra o prop de l'obra

-

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generals:
Evitar riscos

-

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

-

CA

-

Combatre els riscos a l'origen

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball,
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut

-

-

Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball

-

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual

-

Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i
salut en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar- se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.
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El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar
a la seguretat i salut dels treballadors

-
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3.01. Mitjans i maquinaria
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)

-

Riscos derivats del funcionament de grues

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

CA
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-

3.02. Treballs previs
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots
Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.03.Enderrocs
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots
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3. Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o
bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent- se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).

-

Fallida de l'estructura

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Acumulació i baixada de runes

74

Ambient excessivament sorollós

51

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

-

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar

PB
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-

3.05. Fonaments
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

CA

-

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Fallides d'encofrats

-

Fallides de recalçats.

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.06. Estructura
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
-

Projecció de partícules durant els treballs
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3.04. Moviments de terres i excavacions
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
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Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Fallides d'encofrats

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

-

Riscos derivats de l'accés a les plantes

-

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

PB

3.07. Ram de paleta
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

CA

-

Sobre esforços per postures incorrectes
Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.08. Coberta
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Caigudes de pals i antenes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
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-
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3.09. Revestiments i acabats
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Projecció de partícules durant els treballs

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.10. Instal· lacions
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre-esforços per postures incorrectes

-

Caigudes de pals i antenes

CA
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-
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4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 1627/1997)
Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de
treball

-

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

-

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

-

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

-

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

-

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

-

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

-

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

-

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

CA
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-
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Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la
delimitació de zones controlades o vigilades
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5. Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

Senyalització de les zones de perill

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en
relació amb els vials exteriors

-

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents

-

Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra

PB

-

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

-

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

-

Comprovació d'apuntalaments, condicions d' estrebats i pantalles de protecció de rases

CA

-

Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxes en forats horitzontals
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes

5.02. Mesures de protecció individual
Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
-

Utilització de calçat de seguretat

-

Utilització de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria

-

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar
el risc de talls i punxades

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

-

Utilització de mandils

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

-
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5.01. Mesures de protecció col· lectiva
Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra

74
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5.03. Mesures de protecció a tercers
Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin entrar
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials
exteriors

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)

-
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Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

CA

-
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7. Normativa aplicable

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de
la Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

PB
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30
abril (BOE 01/05/98)

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE
1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 2177/2004, de 12 de
novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril
(BOE: 23/04/97)

CA

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

RD 485/1997. 14 abril
(BOE: 23/04/97)

En el capítol 1 exclou les obres
de construcció, però el RD
1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de mà. Modifica i deroga
alguns capítols de la “Ordenanza
de Seguridad e Higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006
(BOE 19/10/06)
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6. Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles
accidentats.
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RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES,
PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997, de 14 DEabril
(BOE 23/04/97)

51

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

R.D. 488/97. 14 abril
(BOE: 23/04/97)
R.D. 664/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE: 07/08/97)
transposició de la directiva
89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols
de la “ordenanza de seguridad e
higiene en el trabajo”
(O.
09/03/1971)

CA
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL
TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio
(BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998
(BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre
de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de
1956
Derogat capítol III pel RD
2177/2004
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN
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O. de 28 de agosto de 1970.
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y
ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
correcció
d'errades: BOE: 17/10/70

51

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

-52

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)
O. de 23 de mayo de 1977
(BOE: 14/06/77)
modificació:O. de 7 de marzo dE
1981 (BOE: 14/03/81)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 7 enero 1987
(BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE:
06/04/71)
modificació:
(BOE: 02/11/89) derogats alguns
capítols per: LEY 31/1995, RD
485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 I RD 1215/1997
O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)
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REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

R.D. 836/2003. 27 juny,
(BOE: 17/07/03). vigent a partir
del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de
1988 (BOE: 07/07/88) i la
modificació: O. de 16 de abril de
1990 (BOE: 24/04/90))
O. de 31 octubre 1984
(BOE: 07/11/84)

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificació: BOE: 27/10/75
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO
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BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS

CA
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RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75
R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES
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Pla de control de qualitat
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ANNEX NÚMERO 5:

51

74

74

1.- INTRODUCCIÓ
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El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el
concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control.
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus
d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.).
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Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de
control a realitzar, la intensitat del control (freqüències), les seves especificacions i les condicions
d’acceptació o rebuig.

· Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material que
s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de
recepció de l’element simple).
· Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés
d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra (en
termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les partides d’obra).
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Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:
1. Operacions de Control a realitzar

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas
d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.
2. Criteris de presa de mostra

Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig.
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3. Especificacions

Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). No s’ha pretès
incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants des del punt
de vista del control de qualitat.
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin satisfactoris
segons les especificacions exigides.
Control documental en obres d’Edificació i d’Urbanització
Els plans de control en obres d’Edificació i d’Urbanització preveuen la complimentació, per part del
contractista, d’una documentació que deixi constància de les condicions de recepció dels materials i de la
correcta execució de les diferents unitats d’obra. Són les denominades fitxes de control, que poden ser
substituïdes, en cas de què el contractista disposi de procediments ISO 9000, pels documents previstos
en dits procediments.
La documentació haurà de ser complimentada en paral·lel a l’execució de les unitats corresponents i es
recopilarà dins de l’arxiu de documentació de l’obra. El nombre de fitxes (o documents ISO) a
complimentar i els criteris aplicats, es decidiran, abans de l’inici de les obres, dins del corresponent grup
responsable de control de qualitat constituït pel contractista adjudicatari, la direcció d’execució i el
laboratori d’autocontrol.
A continuació es presenta el text associat als àmbits de control que s’han particularitzat per a aquesta
obra. Per a la resta d’àmbits de control utilitzats, són vàlids estrictament els criteris generals.
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En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:

74

2.- PRESSUPOST

51

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment exposats,
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general:
· No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el contractista
haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.
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· A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor
per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a
cada proveïdor, a càrrec del contractista.
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· S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de
qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la planta disposi
d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara de que disposin de marca. Si
algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-97, es podrà rebutjar el proveïment
de formigó d’aquesta planta.
· El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de l’obra,
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment
correrà a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de les causes que
hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst.

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol - RUBÍ

Pàgina 2

Pressupost parcial nº 6 Control de qualitat
Num.

Codi

Denominació

u

Elaboració, cura, assaig a flexió i
compressió d'una sèrie de sis provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons
2,000
la norma UNE-EN 1015-11
Determinació de la resistència a
compressió, a peu d'obra, amb premsa
hidràulica i confinament lateral, d'un tram
de paret d'obra ceràmica de 60x60 cm i
1,000
14 cm de gruix
Determinació de la força d'apretada d'una
unió cargolada, per a un nombre mínim
8,000
de determinacions conjuntes igual a 20
Total pressupost parcial nº 6 Control de qualitat :
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6.1 J071560C

Ut

6.2 J4F23600

6.3 J441HH00

u

u

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

107,85

215,70

656,20

656,20

18,62

148,96
1.020,86
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· En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la
producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.
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Estudi Gestió de Residus
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ANNEX NÚMERO 6:
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1. DADES GENERALS
1.1. Definicions

51

El RD 105/2008 inclou les següents definicions (article 2), a més a més de les incloses en l’article 3 de la
Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus:
-Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte generat en una obra de construcció o
demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o del que tingui intenció o obligació de
despendre.

-Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.
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-Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui
donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de
suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

Productor de residus de construcció i demolició (promotor):
-La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les
obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o
jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
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-La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
-El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.
Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor):
-La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la
condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que
executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors
autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per
compte aliè.

1.2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 és sobre tots els residus de construcció.
1.3. Obligacions del productor de residus de construcció i demolicions
Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor deurà:
1.Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, si es
el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 :
- L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció que es
generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de
5 de febrer.
- Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte.
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-Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva
91/689/CE, del 12 de desembre.
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2.Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en
la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de eliminació pel seu
tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts en aquest R.D.

1.4. Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions
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1.El Contractista deurà presentar a la INFRAESTRUCTURES (Promotor) un Pla de Gestió de residus de
construcció i demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 l’article 5 del
RD 105/2008.
Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de Gestió de residus del projecte i
deurà ser aprovat pel Director de l’Obra.
Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra.
2.En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni per sí
mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la documentació,
certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008.
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2. OBJECTIU

El present estudi de gestió de residus del Projecte Executiu d'adequació del pas superior als F.G.C. del c/
Sagitari a Piera, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de l’obra i
la gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord amb les exigències de la normativa autonòmica,
catalana i estatal.
3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es
preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.
− Els residus s’han de quantificar per tipologies i fases d’obra.
− Els residus s’han d’estimat en tones i en metres cúbics.
− Els residus s’han codificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)1
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de
construcció.
Els amidaments realitzats provenen de la informació del projecte, essencialment plànols, i de les dades
estimades de la situació actual de la ubicació de l’obra
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- Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que es generin en
l’obra.
- Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor dels residus
(contractista).
- Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec , manipulació , separació dels residus dintre
de l’obra.
-Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars del projecte,
referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de construcció generats dintre de
l’obra.
- Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà
part del pressupost del projecte en capítol independent.
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4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

El Contractista deurà tenir en compta en el seu Pla de gestió de residus de construcció i demolicions les
activitats d’obra que generin potencialment residus amb afectació ambiental.
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la
obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de
Residus:
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra.
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’urbanització sigui formada per la
segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de
la resta).
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser
transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques
físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus
barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui
ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a
l’abocament a dipòsit controlat.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti amb els
amidaments i preus unitaris previstos en el Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus.
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5. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS
5.1. Marc legal
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Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats
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• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
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• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el
Catàleg de Residus de Catalunya.
• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999,
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
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• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon
sobre la deposició de residu.
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley
2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de.
aceites usados.
• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la
ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1998 de 20 de julio.
• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
• ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados
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• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
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• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
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5.1.1. Gestió dels residus

El contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius generals de l’aplicació del
Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen principalment en:
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T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.
-Formigó, maons
-Materials ceràmics
-Vidre
-Terres
-Paviments
-Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt
V 11- Reciclatge de paper i cartró
V 12- Reciclatge de plàstics
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V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics

5.1.2. Gestió de residus tòxics i/o perillosos
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:
-Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.
-Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els
contenen.
-Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de
maquinaria i equips.
-Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen.
-Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.
-Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.
-Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

T 11- Deposició de residus inerts.
-Formigó
-Metalls
-Vidres, plàstics

-52

-Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus.
-Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es
centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.
-Aplicar els processos previstos de gestió, tractament o valorització dels residus generats.
-Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden
gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos:
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Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà
amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la
recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió
d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta
de Residus és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es
generen a Catalunya.

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a
cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. Els
productes químics inorgànics que contenen substancies perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten na
fitxa de seguretat per a la seva gestió.
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En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase ’execució,
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta, de mides 10x10 cm mínim, dels envasos o contenidors que
contenen residus perillosos figurarà:
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Etiquetatge com a residu de cada bidó:
-PRODUCTOR
-DIRECCIÓ I TELÈFON PRODUCTOR
-DATA D'ENVASAMENT
-DENOMINACIÓ DEL RESIDU
-CODI CER
-PICTOGRAMES

Etiquetatge ADR de cada bidó:
-ETIQUETES DE PERILL SEGONS L'ADR DEPENENT DE LA PERILLOSITAT
-DEL RESIDU (10cmx10cm mínim):
-PERILLOSITAT DEL RESIDU
-CADA BIDÓ PORTARÀ EL SEGÜENT MARCAT:
-UN(SEGUIT DEL Nº ONU CORRESPONENT)
-EL SOBREEMBALATGE (FILM, RETRACTIL…) PORTARÀ L’ INDICACIÓ "SOBREEMBALAJE", també en
francès,alemany i anglès.( sure embalage overpack)
-Els envasos de més de 450L, portaran les etiquetes de perill ambdós costats.
Condicions de la càrrega:
-BIDONS BEN TANCATS
-SISTEMES DE TANCAMENT EN BON ESTAT
-ABSÈNCIA DE DEFORMACIONS
-PALETS EN BONES CONDICIONS
-BIDONS HOMOLOGATS (ADR)
-CORRECTE RETRACTILAT
-ABSÈNCIA DE VESSAMENTS
Documentació a portar al vehicle:
a) RESIDU NO ADR:
-FULL DE SEGUIMENT
-ALBARÀ DE TRANSPORT
-ITV
-AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT DE RESIDUS
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Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial
atenció per evitar qualsevol abocament especialment en el traspàs de recipients.
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En general:
-El codi d’identificació els residus
-El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
-La data d’envasament
-La naturalesa dels riscs que presenten els residus
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials,
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.
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6. PRESSUPOST
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Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus
Num.

Codi

7.1 K2R24200

Denominació

m3

Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb
22,179
mitjans manuals
Transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de
22,179
capacitat
Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN
22,179
MAM/304/2002)
Total pressupost parcial nº 7 Gestió de residus :

m3

CA

7.2 K2R540E0

Ut

7.3 K2RA73G1

m3

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

20,14

446,69

22,61

501,47

23,67

524,98
1.473,14

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

51

b)RESIDU ADR:
FULL DE SEGUIMENT
ALBARÀ DE TRANSPORT
ITV
CERTIFICAT ADR CONDUCTOR (vehicles de PMA>3.500 kg)
CERTIFICAT ADR VEHICLE (cisternes)
CARTA DE PORT
INSTRUCCIONS ESCRITES
LLISTA DE COMPROVACIONS (cisternes) no obligatori
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Rubí, 22 d'abril del 2016
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DOCUMENT NÚMERO 3.- PLEC DE CONDICIONS:

B011 NEUTRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

74

Plec de condicions tècniques
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

B051 CIMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen
una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat
fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per
a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis
especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització
o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
- En la resta de casos: <= 1 g/l
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat: <= 1 g/l
- Formigó armat: <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l
Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
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En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre Presidencial
1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos
parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en
el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│ CEM I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│ CEM II/A-S │
│
│ CEM II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice
│ CEM II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ CEM II/A-P │
│
│ CEM II/B-P │
│
│ CEM II/A-Q │
│
│ CEM II/B-Q │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ CEM II/A-V │
│ volants
│ CEM II/B-V │
│
│ CEM II/A-W │
│
│ CEM II/B-W │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb esquist
│ CEM II/A-T │
│ calcinat
│ CEM II/B-T │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler
│ CEM II/A-L │
│ calcari
│ CEM II/B-L │
│
│ CEM II/A-LL │
│
│ CEM II/B-LL │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt
│ CEM II/A-M │
│
│ CEM II/B-M │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│ CEM III/A
│
│ forn alt
│ CEM III/B
│
│
│ CEM III/C
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ CEM IV/A
│
│
│ CEM IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│

Plec de condicions tècniques

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
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│
│ CEM V/B
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació
del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb
l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de
ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 4131.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i
addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│
I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│
II/A-S
│
│
│
II/B-S
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice
│
II/A-D
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│
II/A-P
│
│
│
II/B-P
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│
II/A-V
│
│ volants
│
II/B-V
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│
III/A
│
│ forn alt
│
III/B
│
│
│
III/C
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│
IV/A
│
│
│
IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
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- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades
atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe
resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de
cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’apareixer també a l’albarà o
documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i
sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
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Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci
amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CAL AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de
consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
CAL HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de
28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
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Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa
de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de
29 de diciembre.
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CA

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28
d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim,
la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó,
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i
relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les
dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament.
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Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per
l’organisme d’inspecció
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç.
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel
subministrador.

74
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El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de
cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum
de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35%
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2
de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretesat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de
formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B07 MORTERS DE COMPRA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una
pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i
horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures,
utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i
sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin
alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
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ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per
a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s’han de
barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius
orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu
enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTOS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació
epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i
superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus,
realitzat pel laboratori notificat
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
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Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per
a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor
que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor
que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada
per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en
pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
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- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a
ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació
MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Morters dissenyats:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per
l’organisme d’inspecció
Morters prescrits:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
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UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B090 ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els següents tipus:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades
amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni
dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d’assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de
fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A1 FILFERROS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
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Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en
dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CA

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades.
Caracterisicas generales.
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre
el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

B0A3 CLAUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
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- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes,
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la
UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per
extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

PB

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CA

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0AA ANCORATGES ESPECIALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material necessari per a la realització d'empernatges.
S'han considerat els següents tipus de material:
- Ancoratges metàl·lics de 25 i 32 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm
- Ancoratge de ciment i additius
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària
ANCORATGE METÀL·LIC:
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels extrems.
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes
característiques que l'acer de l'armadura.
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.
Límit elàstic de l'acer: >= 460 N/mm2
ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en cartutx cilíndric de
diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la hidratació per immersió en aigua.
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació:
- Entre 33 i 37 mm: 28 mm
- Entre 37 i 39 mm: 31 mm
- Entre 39 i 43 mm: 35 mm
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació:

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol - RUBÍ

Pàgina 15

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

-52

51

- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els
bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D

74
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops ni impactes.
ANCORATGE DE CIMENT:
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
ANCORATGE METÀL·LIC:
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a cada ancoratge.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

CA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ANCORATGE METÀL·LIC:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les
excepcions següents:
- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE
36-068 i UNE 36-065.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).
Mides nominals:
┌────────────────────────────────────────┐
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- Entre 36 i 39 mm: 28 mm
- Entre 39 i 43 mm: 31 mm
- Entre 43 i 47 mm: 35 mm
Temps d'hidratació per immersió: < 2,5 min
Inici de l'enduriment: < 15 min
Resistència a la tracció:
- Al cap de 3 h a 10°C: >= 50 kN/m
- Al cap de 24 h a 10°C: >= 150 kN/m
ANCORATGE DE RESINES EPOXI:
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per una làmina de
plàstic.
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de poliester i un catalitzador.
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.
Inici de l'enduriment (Ti): 20 <= Ti <= 45 s
Final de l'enduriment (Tf): 3 <= Tf <= 5 min
Resistència a la tracció:
- Al cap de 15 min: >= 50 kN/m
- Al cap de 3 h: >= 150 kN/m
TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de l'ancoratge.
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.

Plec de condicions tècniques
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│Diàmetre │ Àrea de la secció │ Massa │
│nominal e │ transversal S
│
│
│ (mm)
│
(mm2)
│ (kg/m) │
│──────────│───────────────────│─────────│
│
6
│
28,3
│ 0,222 │
│
8
│
50,3
│ 0,395 │
│
10
│
78,5
│ 0,617 │
│
12
│
113
│ 0,888 │
│
14
│
154
│ 1,21
│
│
16
│
201
│ 1,58
│
│
20
│
314
│ 2,47
│
│
25
│
491
│ 3,85
│
│
32
│
804
│ 6,31
│
│
40
│
1260
│ 9,86
│
└────────────────────────────────────────┘
Característiques mecàniques de les barres:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Designació│Classe acer│ Lím.elàstic │ Càrrega │Allargament │ Relació │
│
│
│ fy (N/mm2) │unitaria │de rotura
│ fs/fy
│
│
│
│
│de rotura│(sobre base │
│
│
│
│
│fs(N/mm2)│de 5
│
│
│
│
│
│
│diàmetres
│
│
│──────────│───────────│─────────────│─────────│────────────│─────────│
│ B 400 S │ Soldable │ >= 400
│ >= 440 │ >= 14%
│ >= 1,05 │
│ B 500 S │ Soldable │ >= 500
│ >= 550 │ >= 12%
│ >= 1,05 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Designació│Lím.elàstic│Resist. │Relació
│Allarg.de │Allarg.│Relació│
│
│ Re (MPa) │a la
│Re-real/ │rotura
│total │Rm/Re │
│
│
│tracció │Re-nominal│(s/base de │càrrega│
│
│
│
│Rm (MPa) │
│5 diàmetres│màxima │
│
│──────────│───────────│─────────│──────────│───────────│───────│───────│
│ B 400 SD │ >= 400
│ >= 480 │ >= 1,20 │ >= 20%
│
9% │>= 1,20│
│
│
│
│
│
│
│<= 1,35│
│ B 500 SD │ >= 500
│ >= 575 │ >= 1,25 │ >= 12%
│
8% │>= 1,15│
│
│
│
│
│
│
│<= 1,35│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Composició química:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Anàlisis │ C
│Ceq (segons UNE 36-068)│
P
│
S
│
N
│
│UNE 36-068│ %màx.│
%màx.
│ %màx. │ %màx. │ %màx. │
│──────────│──────│───────────────────────│───────│───────│───────│
│Colada
│ 0,22 │
0,50
│ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │
│Producte │ 0,24 │
0,52
│ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36068 i UNE 36-065): Nul·la
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065):
- Tensió mitjana d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de trencament d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal
- Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal
- Massa: ± 4,5% massa nominal
- Ovalitat:
┌──────────────────────────────────┐
│Diàmetre nominal│Diferència màxima│
│
e (mm)
│
(mm)
│
│──────────────────────────────────│
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│
6
│
1
│
│
8
│
1
│
│
10
│
1,50
│
│
12
│
1,50
│
│
14
│
1,50
│
│
16
│
2,00
│
│
20
│
2,00
│
│
25
│
2,00
│
│
32
│
2,50
│
│
40
│
2,50
│
└──────────────────────────────────┘
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CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2,
31.3 i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents
a la partida servida.
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de
l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CA

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para
armaduras de hormigón armado.

B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura
elèctrica als punts de contacte.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092.
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2):
- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element
sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos)
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats: 2% del total
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total
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CONDICIONS GENERALS:
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla.
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2,
31.3 i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents
a la partida servida.
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de
l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado.
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado.

B0D3 LLATES
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Amplària del panell: 2,15 m
Llargària del panell: 6 m
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm
Característiques mecàniques:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Designació │ Assaig doblat- │
Assaig de tracció
│
│ filferros │
desdoblat
│─────────────────────────────────────────│
│
│
ß=90°
│ Límit │ Càrrega │ Allargament │Relació │
│
│
ß=20°
│ elàstic│unitària │ de ruptura │ fs/fy │
│
│ d(diàmetre
│
fy
│
fs
│ (sobre base │
│
│
│
mandril)
│ (N/mm2)│ (N/mm2) │
de 5 D)
│
│
│────────────│────────────────│────────│─────────│─────────────│────────│
│ B 500 T
│
8d
│
500 │
550
│
8
│ 1,03
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36068): Nul·la
Tensió mitjana d'adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm: >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2
Tensió de trencament per adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm: >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm: >= 95% secció nominal
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE
36-068 i UNE 36-065.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D6 PUNTALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
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Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
┌────────────────────────────────────────┐
│ Classe │
Gruix nominal (mm)
│
│
│─────────────────────────────│
│
│ < 50
│ 50 a 75 │ > 75
│
│
│─────────────────────────────│
│
│
Tolerància (mm)
│
│────────────────────────────────────────│
│
T1
│
±3
│
±4
│ +6,-3 │
│
T2
│
±2
│
±3
│ +5,-2 │
│
T3
│
±1,5 │
±1,5 │ ±1,5
│
└────────────────────────────────────────┘
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0F1 MAONS CERÀMICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants,
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol - RUBÍ

Pàgina 21

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

CA

PB

-52

51

PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la
fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Llargària del puntal
│
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│
│
│ 3 m │ 3,5 m │ 4 m │ 4,5 m │
5 m
│
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│
│
2 m
│ 1,8 T │ 1,8 T │ 2,5 T │
│
│
│
2,5 m
│ 1,4 T │ 1,4 T │ 2,0 T │
│
│
│
3 m
│
1 T │
1 T │ 1,6 T │
│
│
│
3,5 m
│
│ 0,9 T │ 1,4 T │ 1,43 T │ 1,43 T │
│
4,0 m
│
│
│ 1,1 T │ 1,2 T │ 1,2 T │
│
4,5 m
│
│
│
│ 0,87 T │ 0,87 T │
│
5 m
│
│
│
│
│ 0,69 T │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
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S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de 1000
kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior
al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets
de la peça durant la seva manipulació o col.locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme
en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació
de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva
categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de
forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents
en funció de la categoría.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:

74

Plec de condicions tècniques

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CA

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres,
fertilitzants, greixos, etc.).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil.laritat
- Succió o tasa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per
l’organisme d’inspecció
Per a peces de categoria II:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
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Característiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin
d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits
especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
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UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

B44Z_01 PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES

CA

PB

-52

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR,
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons
UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP
o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a la
corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer
utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions
tècniques de subministrament següents:
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN
10025-5
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la
mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal
de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o
sobre el primer producte del mateix.
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
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- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer
utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de
subministrament següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que
permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als
perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer
utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de
subministrament del producte de partida.
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent
informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l’acer
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge
CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha
de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN
287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de
soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de
la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
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S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer.
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador.
No s’han d’introduir soldadures addicionals.
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les
toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les
soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona
tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada
component del metall base.
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada abans
de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un
raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del
DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el
procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no
queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no
s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les
martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar
seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i
ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament
de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han
d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que
proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3
del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més
peces.
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Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i
posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i
el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a
tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant
pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat
mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el
procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no
queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no
s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les
martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb
les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al
producte a aplicar.
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el
temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient.
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona
a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi
inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent
àcid o amb raig escombrador.
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kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CA

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas
generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas
de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino.
Parte I: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano
fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias
dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Acero DB-SE-A
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.

B965 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peça prefabricada de formigó no armat de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada a les
superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat els tipus següents:
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formigó
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó en la seva estructura principal i en la seva capa superficial
S'han considerat les formes següents:
- Recta
- Corba
- Recta amb rigola
- Per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per
l’organisme d’inspecció
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2
de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- Identificació del producte
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una unitat per paquet, o a l’embalatge quan no sigui reutilitzat, hi ha
de constar la següent informació:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data de producció
- Data d’entrega del producte, quan es produeix abans de la considerada com a apta per a l’ús.
- Identificació de les classes en relació a la resistència climàtica, la resistència a l’abrasió i la resistència a la flexió
- Referència a la norma UNE-EN 1340
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
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La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles.
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçària x amplària.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Classes en funció de la resistència climàtica:
- Classe 1 (marcat A): sense mesura del % d’absorció d’aigua
- Classe 2 (marcat B): <= 6% d’absorció d’aigua
- Classe 3 (marcat D): valor mitjà <= 1 kg/m2 de pèrdua de massa desprès de l’assaig glaç-desglaç; cap valor
unitari > 1,5
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió:
- Classe 1 (marcat F): sense mesura d’aquesta característica
- Classe 3 (marcat H): <= 23 mm
- Classe 4 (marcat I): <= 20 mm
Classes en funció de la resistència a flexió:
- Classe 1 (marcat S): valor mitjà: >= 3,5 MPa; valor unitari: >= 2,8 MPa
- Classe 2 (marcat T): valor mitjà: >= 5,0 MPa; valor unitari: >= 4,0 MPa
- Classe 3 (marcat U): valor mitjà: >= 6,0 MPa; valor unitari: >= 4,8 MPa
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
1340 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, <= 10 mm
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi:
- Cares vistes: ± 3% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 5 mm
- Altres parts: ± 5% al mm més pròxim, >= 3 mm, <= 10 mm
- Desviació màxima respecte de la planor i la rectitud en les cares planes i cantells rectes:
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: ± 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: ± 2 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: ±2,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: ± 4 mm
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Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel
fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura
principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
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Subministrament: Empaquetats sobre palets.
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada
data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l’ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per
als transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
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- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300
mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.

51

BRL MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS
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Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals.
S'han considerat els tipus següents:
- Per al control de malalties:
- Fungicides
- Bactericides
- Per al control de plagues:
- Insecticides
- Acaricides
- Per al control de males herbes:
- Herbicides de contacte
- Herbicides hormonals
- Herbicides residuals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics (T) o molt tòxics (T+);
segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es classifiquen en tres categories, de menor a major
perillositat "A", "B" i "C".
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CA

Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat.
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents:
- Composició del producte
- Toxicitat i mesures de precaució
- Cultius autoritzats
- Dosi i forma d'aplicació
- Termini de seguretat
- Problemes de fitotoxicitat
- Possibilitat de barreges
- Data de caducitat
S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments de productes.
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentació.
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars i begudes.
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats a aquest ús,
frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no autoritzat. S'ha de posar a la porta un rètol amb
una calavera i la paraula PERILL.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de diciembre de 1975 para la aplicación del Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la
contaminación atmosférica producida por los vehículos automóviles.
Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a la prohibición de la comercialización y utilización de productos
fitosanitarios que contienen ciertas sustancias activas, en aplicación de las directivas 79/117/CEE del consejo, y
83/131/CEE de la comisión de las Comunidades Europeas.
CONTROL DE PLAGUES:
Decreto de 19 de noviembre de 1942. Fabricación y comercio de plaguicidas.
Orden de 16 de diciembre de 1942, del M.A. desenvolupant el Decret del 19-9-42 sobre fabricació i comerç de
plaguicides.
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria para la
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Plec de condicions tècniques
Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
Orden de 11 de marzo de 1987 por la que se fijan los límites máximos de residuos de plaguicidas en productos
vegetales.
CONTROL DE MALES HERBES:
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales.

51

D039 SORRES-CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

-52

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li l'aigua una vegada
estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la
DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PB

No hi ha normativa de compliment obligatori.

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CA

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

K219 DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat,
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Plec de condicions tècniques

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on
s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
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classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició
original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació de l’element a tractar
- Resistència al tractament
- Dificultat d’accés a l’element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans
de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador,
reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PB

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT,
ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CA

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones,
drenajes y cimentaciones.
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K2R GESTIÓ DE RESIDUS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material
d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal.lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:
- Formigó CER 170101 (formigó): >= 160 t
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t
- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t
- Fusta CER 170201 (fusta): <= 2 t
- Vidre CER 170202 (vidre): >= 2 t
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t
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d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones
de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d’aplec i posterior reaprofitament s’han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport
de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar
la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i
elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
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Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de
quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Si es fa la separació selectiva en obra:
- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies
perilloses)
- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni
substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen
substàncies perilloses)
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB
ni substàncies perilloses)
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen
substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per
a aquesta finalitat.
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la
separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col.locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la
maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa
obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec
de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una instal.lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la DF.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto.

K878 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
- Sistemes a base d’aigua
- Sistemes a base de detergents o productes químics
- Sistemes abrasius
- Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a netejar
- Protecció de la resta de la façana
- Execució de les operacions pròpies de la neteja
- Repàs i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d’haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions.
No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements
que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
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Plec de condicions tècniques
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CA

NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ
SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
NETEJA AMB BISTURÍ:
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K96 VORADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d’acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
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CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de
refer les parts afectades.
No s’han d’utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada.
S’han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense
deteriorar inmediata o posteriorment l’estructura interna del suport sobre el que s’aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s’han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l’efecte de la
neteja sobre el material.
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s’han de protegir els elements més dèbils de la
façana o els que no es netegen.
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l’element a netejar
S’ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar.
SISTEMES A BASE D’AIGUA:
S’ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.
S’ha de recollir l’aigua de neteja cada 2 m d’alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per
escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:
No s’han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5.
No s’han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics.
S’ha de recollir l’aigua de la neteja i de l’esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CA

PB

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa
compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del
formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D’ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
En la col.locació de vorada, la unitat d’obra no inclou el subministrament de les peces.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K9E1 PAVIMENTS DE PANOT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
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- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D’ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.

74

Plec de condicions tècniques

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CA

CONDICIONS GENERALS:
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a Obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,5 m2 , com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de mes d'1,5 m2: Es dedueixen al 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han
d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el
propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir
una esfera de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
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Pressupost parcial nº 1 Treballs previs
Nº

Ut

Descripció

1.1

U

Aixecament topogràfic amb desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi de 40
km, per a la realització de l'aixecament topogràfic
Uts.

1.2

M2

1.4

M2

Llargada

Amplada

1

6,000

1,000

Uts.

Llargada

Amplada

1

14,000

21,000

M2

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u ......:

1,000

Alçada

Parcial

Subtotal

6,000
6,000

6,000

Total m2 ......:

6,000

Alçada

Parcial

Subtotal

294,000
294,000

294,000

Total m2 ......:

294,000

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

Bastida 60 dies

1.5

Parcial

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa normalitzada, fabricada cumplint les
exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNEEN 12811; formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

CA

Bastida

Uts.

PB

M2

Alçada

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor

Esbrossada

1.3

1

Amplada

-52

Aixecament topogràfic

Llargada

Amidament

Llargada

Amplada

14,000

21,000

Alçada

Parcial

Subtotal

294,000
294,000

294,000

Total m2 ......:

294,000

Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega
sobre camió o contenidor
Uts.

Neteja

Llargada

Amplada

5,000

3,000

Alçada

Parcial

Subtotal

15,000
15,000

15,000

Total m2 ......:

15,000
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Ut

Descripció

1.6

U

Cala d'inspecció en paret d'obra de fàbrica amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
Uts.

Llargada

25

Amplada

Alçada

Amidament

Parcial

Subtotal

25,000
25,000

25,000

Total u ......:

25,000
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51

Nº
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Pressupost parcial nº 2 Reparació estructural
Ut

Descripció

2.1

M2

Enderroc i desmuntatge de tots els elements d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

51

Nº

Llargada

Amplada

Enderroc escala acer

1

23,000

0,700

16,100

Enderroc anelles acer

5

3,700

0,300

5,550

Enderroc tanca acer

1

1,000

0,800

0,800

M2
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Uts.

2.2

Interior
Capitell
Fust
Base

Subtotal

22,450

22,450

Total m2 ......:

22,450

Amplada

1,000

20,000

Alçada

Parcial

Subtotal

20,000
20,000

20,000

Total m2 ......:

20,000

Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical

CA

Mina

Llargada

PB

Elements acer existent

M2

Parcial

Arrencada de claus,tacs i restes d'elements metàl·lics en desús o estat abançat de corrosió
clavats al parament amb mitjans manuals , neteja i càrrega de runa sobre contenidor
Uts.

2.3

Alçada

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

0,25

3,150

1,000

0,788

0,25

3,450

15,000

12,938

0,25

3,800

4,500

4,275

0,25

3,800

2,500

2,375

Alçada

Parcial

Subtotal

20,376

20,376

Parcial

Subtotal

Exterior

Uts.

Llargada

Amplada

Capitell

0,25

4,700

1,000

1,175

Fust

0,25

5,300

15,000

19,875

Base

0,25

9,700

5,000

12,125
33,175

33,175

53,551

53,551

Total m2 ......:

53,551

PBX Centre de Càlcul
Pàgina 4

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

74

Nom de l'Obra:

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

Pressupost parcial nº 2 Reparació estructural
Ut

Descripció

2.4

M2

Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar

51

Nº

Uts.

Llargada

Amplada

Capitell

1

3,150

1,000

3,150

Fust

1

3,450

15,000

51,750

Base

1

3,800

4,500

17,100

2,500

9,500
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Interior

Mina

1

3,800

Alçada

Amidament

81,500

Parcial

Subtotal

Uts.

Llargada

Amplada

Capitell

1

4,700

1,000

4,700

1

5,300

15,000

79,500

1

9,700

5,000

48,500

2.5

M2

Interior

PB

Base

132,700

132,700

214,200

214,200

Total m2 ......:

214,200

Reparació de junt en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i
sanejament dels elements soltos, pont d'unió entre superficies de morter amb adhesiu de
resina acrílica en base aigua, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre
contenidor
Uts.

Llargada

Amplada

1

3,150

1,000

3,150

Fust

0,5

3,450

15,000

25,875

Base

0,8

3,800

4,500

13,680

Mina

1

3,800

2,500

9,500

CA

Capitell

Subtotal

81,500

Exterior

Fust

Alçada

Parcial

Alçada

52,205

Parcial

Subtotal

Uts.

Llargada

Amplada

Capitell

1

4,700

1,000

4,700

0,6

5,300

15,000

47,700

1

9,700

5,000

48,500

Base

Subtotal

52,205

Exterior

Fust

Alçada

Parcial

100,900

100,900

153,105

153,105

Total m2 ......:

153,105
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Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

74

Nom de l'Obra:

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

Ut

Descripció

2.6

M

Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S galvanitzades de
diàmetre 8 mm, separades cada 15 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi amb
pont d'unió, càrrega manual de runa sobre contenidor
Uts.

2.7

M

Llargada

30

Amplada

-52

Fissures - Esquerdes

51

Nº

Alçada

Amidament

Parcial

Subtotal

30,000
30,000

30,000

Total m ......:

30,000

Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent ,
amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi i morter de calç hidràulica
Uts.
30

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

30,000
30,000

30,000

Total m ......:

30,000

CA

PB

Fissures - Esquerdes

Llargada

PBX Centre de Càlcul
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Pressupost parcial nº 2 Reparació estructural

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

Pressupost parcial nº 3 Consolidació estructural
Ut

Descripció

3.1

M3

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
Uts.

51

Nº

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

10,000

0,300

2,000

6,000

Cavitats

2,500

0,600

2,000

3,000

Filades superior coronació

5,000

0,300

0,300

0,450

3.2

M3

-52

Fàbrica en mal estat

9,450

9,450

Total m3 ......:

9,450

Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica,
amb morter mixt
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

10,000

0,300

2,000

6,000

2,500

0,800

2,000

4,000

Filades superior coronació

5,000

0,300

0,300

0,450

Cegat galeria

1,200

0,450

1,200

0,648

Fàbrica en mal estat

11,098

11,098

Total m3 ......:

11,098

Interior

Uts.

Llargada

Amplada

Capitell

1

3,150

1,000

3,150

Fust

1

3,450

15,000

51,750

Base

1

3,800

4,500

17,100

Mina

1

3,800

2,500

9,500

3.4

M2

Subtotal

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de reparació estructural, amb aplicació de pont d'unió entre superficies de formigó amb
adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i armat amb armadura per a
volta AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, fixada amb ancoratge d'acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

CA

M2

PB

Cavitats

3.3

Subtotal

Alçada

Parcial

Subtotal

81,500

81,500

Total m2 ......:

81,500

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de
gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una
alçària <= 3 m
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Platabanda vertical

6

24,000

0,100

14,400

Platabanda anella

11

5,650

0,100

6,215

Subtotal

20,615

20,615

Total m2 ......:

20,615
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Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

74

Nom de l'Obra:

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

Pressupost parcial nº 3 Consolidació estructural
Ut

Descripció

3.5

U

Tensor d'acer per a roscar de 16 mm de diàmetre, fixades amb doble femella als extrems de les
barres i reblert amb morter polimèric tixotròpic i de retracció controlada entre parament i placa

U

Llargada

6

11,000

Amplada

Alçada

Amidament

Parcial

Subtotal

66,000
66,000

66,000

Total u ......:

66,000

Parcial

Subtotal

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella
Llargada

6

13,000

Amplada

Alçada

78,000
78,000

78,000

Total u ......:

78,000

CA

PB

Ancoratge quimic M16

Uts.

PBX Centre de Càlcul
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3.6

Uts.

-52

Tensors

51

Nº

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

Ut

Descripció

4.1

M2

Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament corb (voltes) de pedra, amb pintura
mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa
Uts.

51

Nº

Llargada

Amplada

10,000

2,000

20,000

Cavitats

2,500

3,000

7,500

Filades superior coronació

5,000

0,300

1,500

4.2

U

-52

Fàbrica en mal estat

Uts.

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u ......:

1,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u ......:

1,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

10,000
10,000

10,000

Total m ......:

10,000

Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Enderroc vorera

M

Amplada

10,000

Uts.

4.6

29,000

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

CA
M2

Total m2 ......:

1

Tall paviment

4.5

29,000

Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents i bastiment amb perfil laminat d'acer,
per a un buit d'obra de 120x120 cm circular, amb pany i passadors, col·locada

Porta tapa sortida

M

Subtotal

29,000

1

Uts.

4.4

Llargada

PB

Porta cara Est

U

Parcial

Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents i bastiment amb perfil laminat d'acer,
per a un buit d'obra de 100x70 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau, col·locada
Uts.

4.3

Alçada

Amidament

Llargada

Amplada

3,000

1,500

Alçada

Parcial

Subtotal

4,500
4,500

4,500

Total m2 ......:

4,500

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
Uts.

Demolició vorada

4

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

4,000
4,000

4,000

Total m ......:

4,000
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Pressupost parcial nº 4 Acabats - Urbanització

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Pressupost parcial nº 4 Acabats - Urbanització
Ut

Descripció

4.7

M2

Neteja del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

51

Nº

Uts.

Llargada

Amplada

66,000

1,500

Excavació vorada

M

Uts.

Vorada

4.11

M2

99,000

Total m2 ......:

99,000

Amplada

Alçada

Parcial

14,000

0,300

0,300

1,260

Subtotal

1,260

1,260

Total m3 ......:

1,260

Llargada

Amplada

Alçada

14,000

Parcial

Subtotal

14,000
14,000

14,000

Total m ......:

14,000

Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada
amb morter mixt 1:2:10

CA

4.10

99,000

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de
28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5
MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Uts.

Vorada

Subtotal

99,000

Llargada

PB

M

Parcial

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
Uts.

4.9

Alçada

Amidament

Llargada

Amplada

Alçada

14,000

Parcial

Subtotal

14,000
14,000

14,000

Total m ......:

14,000

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

Vorera

Uts.

Llargada

Amplada

65,000

1,500

Alçada

Parcial

Subtotal

97,500
97,500

97,500

Total m2 ......:

97,500
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M3

-52

Vorera

4.8

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Ut

Descripció

5.1

Pa

Partida per seguretat i salut del 5% del PEM, a justificar amb l'Estudi de Seguretat i Salut
Llargada

1

Amplada

-52

Estudi de Seguretat i Salut

51

Nº

Alçada

Amidament

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total pa ......:

1,000

Pressupost parcial nº 6 Control de qualitat
Nº

Ut

Descripció

6.1

U

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11

Assaig Morter

6.2

U

U

Alçada

Parcial

Subtotal

2,000
2,000

2,000

Total u ......:

2,000

Determinació de la resistència a compressió, a peu d'obra, amb premsa hidràulica i
confinament lateral, d'un tram de paret d'obra ceràmica de 60x60 cm i 14 cm de gruix
Llargada

Amplada

Alçada

1

CA

6.3

Amplada

2

Uts.

Assaig fàbrica

Llargada

PB

Uts.

Amidament

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total u ......:

1,000

Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 20

Assaig unió cargolada

Uts.
8

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

8,000
8,000

8,000

Total u ......:

8,000
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Pressupost parcial nº 5 Seguretat i Salut

Uts.

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

Ut

Descripció

7.1

M3

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Uts.

Enderroc escala acer
Enderroc anelles acer
Enderroc tanca acer

Llargada

10

Amplada

Alçada

Amidament

Parcial

10,000

10,000
Subtotal

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

23,000

0,700

0,050

0,805

5

3,700

0,300

0,050

0,278

1

1,000

0,800

0,050

0,040
1,123

1,123
Subtotal

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Capitell

0,25

3,150

1,000

0,030

0,024

0,25

3,450

15,000

0,030

0,388

0,25

3,800

4,500

0,030

0,128

0,25

3,800

2,500

0,030

0,071

Base
Mina

Exterior
Capitell

CA

Fust

PB

Interior

Fust

Base

0,611

0,611
Subtotal

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

0,25

4,700

1,000

0,030

0,035

0,25

5,300

15,000

0,030

0,596

0,25

9,700

5,000

0,030

0,364
0,995

0,995
Subtotal

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

10,000

0,300

2,000

6,000

Cavitats

2,500

0,600

2,000

3,000

Filades superior coronació

5,000

0,300

0,300

0,450

Fàbrica en mal estat

Uts.

Subtotal

10,000

Uts.

-52

Neteja general - Material obra

51

Nº

9,450

9,450

22,179

22,179

Total m3 ......:

22,179
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Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

Ut

Descripció

7.2

M3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
Uts.

Enderroc escala acer
Enderroc anelles acer
Enderroc tanca acer

Llargada

10

Amplada

Alçada

Amidament

Parcial

10,000

10,000
Subtotal

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

23,000

0,700

0,050

0,805

5

3,700

0,300

0,050

0,278

1

1,000

0,800

0,050

0,040
1,123

1,123
Subtotal

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Capitell

0,25

3,150

1,000

0,030

0,024

0,25

3,450

15,000

0,030

0,388

0,25

3,800

4,500

0,030

0,128

0,25

3,800

2,500

0,030

0,071

Base
Mina

Exterior
Capitell

CA

Fust

PB

Interior

Fust

Base

0,611

0,611
Subtotal

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

0,25

4,700

1,000

0,030

0,035

0,25

5,300

15,000

0,030

0,596

0,25

9,700

5,000

0,030

0,364
0,995

0,995
Subtotal

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

10,000

0,300

2,000

6,000

Cavitats

2,500

0,600

2,000

3,000

Filades superior coronació

5,000

0,300

0,300

0,450

Fàbrica en mal estat

Uts.

Subtotal

10,000

Uts.

-52

Neteja general - Material obra

51

Nº

9,450

9,450

22,179

22,179

Total m3 ......:

22,179
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Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

Ut

Descripció

7.3

M3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Uts.

Enderroc escala acer
Enderroc anelles acer
Enderroc tanca acer

Capitell
Fust
Base
Mina

Exterior

10

Amplada

Alçada

Amidament

Parcial

10,000

10,000
Subtotal

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

23,000

0,700

0,050

0,805

5

3,700

0,300

0,050

0,278

1

1,000

0,800

0,050

0,040

Uts.

Llargada

1,123

1,123
Subtotal

Amplada

Alçada

Parcial

0,25

3,150

1,000

0,030

0,024

0,25

3,450

15,000

0,030

0,388

0,25

3,800

4,500

0,030

0,128

0,25

3,800

2,500

0,030

0,071
0,611

0,611
Subtotal

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

0,25

4,700

1,000

0,030

0,035

Fust

0,25

5,300

15,000

0,030

0,596

Base

0,25

9,700

5,000

0,030

0,364

CA

Capitell

0,995

0,995
Subtotal

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

10,000

0,300

2,000

6,000

Cavitats

2,500

0,600

2,000

3,000

Filades superior coronació

5,000

0,300

0,300

0,450

Fàbrica en mal estat

Uts.

Subtotal

10,000

Uts.

PB

Interior

Llargada

-52

Neteja general - Material obra

51

Nº

9,450

9,450

22,179

22,179

Total m3 ......:

22,179
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Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Ut

Descripció

8.1

Pa

Partida alçada a justificar per imprevistos del 1,5% del PEM
Uts.

51

Nº

Llargada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,000
1,000

1,000

Total pa ......:

1,000

CA

PB

-52

1

Amplada

Amidament

PBX Centre de Càlcul
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Pressupost parcial nº 8 Imprevistos

Imprevistos

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

4.2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Codi

Ut

Descripció

1 Treballs previs

Aixecament topogràfic amb desplaçament d'equip i personal a obra situada
en un radi de 40 km, per a la realització de l'aixecament topogràfic

-52

u

1.1 JZ11ZP01

Total

A010T000

6,000 h

Tècnic mig o superior

36,590

Preu total per u .

m2

1.2 K2211111

219,54
219,54

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor

A0140000

0,305 h

Manobre

A%AUX001

1,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

19,840

6,05

6,050

0,09

1.3 K121ZP01

A012M000

PB

Preu total per m2 .

m2

6,14

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa normalitzada,
fabricada cumplint les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN
ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; formada per bastiments de
70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos
tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km
0,140 h

Oficial 1a muntador

21,920

3,07

0,220 h

Ajudant muntador

18,810

4,14

C1501700

0,120 h

Camió transp.7 t

31,640

3,80

A%AUX001

1,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

7,210

0,11

CA

A013M000

1.4 K121ZP02

m2

B0Y1ZM01

Preu total per m2 .

11,12

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

Amort.dia bast.tub. metàl fixa,
bast.70cm,h<=200cm,base+plataform.+escala
accés+baran+xarxa,amarrad. c/20m2façana

0,140

8,40

Preu total per m2 .
1.5 K1RA2135

m2

8,40

Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament
herbicida i càrrega sobre camió o contenidor

A0140000

0,050 h

Manobre

19,840

0,99

A0150000

0,014 h

Manobre especialista

18,360

0,26

BRLA1000

0,005 l

Producte herbicida contacte

12,420

0,06

CRL15100

0,014 h

Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.

22,500

0,32

A%AUX001

1,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

1,250

0,02
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Nº

51

Annex de justificació de preus

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

74

Nom de l'Obra:

Data:22/04/16

Preu total per m2 .
u

1.6 K166ZP01

1,65

Cala d'inspecció en paret d'obra de fàbrica amb mitjans manuals, per a
recollida de mostra
0,100 h

Manobre

A%AUX001

1,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

51

A0140000

19,840

1,98

1,980

0,03

Preu total per u .

2,01

2 Reparació estructural

0,200 h

Oficial 1a soldador

21,560

4,31

A0140000

0,700 h

Manobre

19,840

13,89

A0150000

0,150 h

Manobre especialista

18,360

2,75

C1101200

0,600 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,600

9,36

C200S000

0,200 h

Equip tall oxiacetilènic

6,990

1,40

A%AUX001

1,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

20,950

0,31

PB

A0125000

Preu total per m2 .

2.2 K878D540

A0140000
A%AUX001

m2

32,02

Arrencada de claus,tacs i restes d'elements metàl·lics en desús o estat
abançat de corrosió clavats al parament amb mitjans manuals , neteja i
càrrega de runa sobre contenidor
0,160 h

Manobre

2,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

19,840

3,17

3,170

0,08

Preu total per m2 .

m2

Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical

CA

2.3 K8785711
A0140000

0,200 h

Manobre

A%AUX001

2,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

2.4 K878C652

m2

3,25

19,840

3,97

3,970

0,10

Preu total per m2 .

4,07

Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió,
fins a 2 bar

A0121000

0,180 h

Oficial 1a

21,210

3,82

A0140000

0,180 h

Manobre

19,840

3,57

B0111100

0,800 l

Aigua,desionitz,no polaritz.

0,320

0,26

CZ172000

0,180 h

Màq.raig d'aigua pres.

3,980

0,72

A%AUX001

2,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

7,390

0,18

Preu total per m2 .
2.5 K4FRZP01

m2

8,55

Reparació de junt en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica,
previ repicat i sanejament dels elements soltos, pont d'unió entre
superficies de morter amb adhesiu de resina acrílica en base aigua,
segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor

A0121000

1,000 h

Oficial 1a

21,210

21,21

A0140000

1,000 h

Manobre

19,840

19,84

K218ZP01

1,000 m2

Repicat/sanejament junt,paret obra
fàbrica,m.man.,càrrega manual

10,070

10,07
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Enderroc i desmuntatge de tots els elements d'acer, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

-52

m2

2.1 K214ZP01

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

1,000 m2

D070A4D1

0,200 m3

A%AUX001

1,500 %

Pont unió sup. morter,adh.res.acrílica
b/aigua.
Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

51

K45RZP01

74

Nom de l'Obra:

15,170

15,17

157,280

31,46

41,050

0,62

Preu total per m2 .

98,37

1,000 h

Oficial 1a paleta

21,210

21,21

A0140000

1,000 h

Manobre

19,840

19,84

B0717000

1,000 kg

5,620

5,62

B0714000

5,000 kg

Morter polimèric
ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió
Morter sintètic epox res.epoxi

4,090

20,45

B0B2ZM01

3,500 kg

Acer b/corrugada B500S galvanitzada

1,100

3,85

C200F000

0,700 h

Màquina taladradora

3,440

2,41

C200V000

0,700 h

Eq.injec.man.resines

1,580

1,11

3,000 %

Despeses auxiliars mà d'obra

41,050

1,23

A%AUX001

PB

A0122000

-52

Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en
barres corrugades B500S galvanitzades de diàmetre 8 mm, separades
cada 15 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi amb pont
d'unió, càrrega manual de runa sobre contenidor

Preu total per m .

2.7 K4FRZP03

A0121000

m

75,72

Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30
cm de fondària aparent , amb injecció de morter sintètic epoxi de resines
epoxi i morter de calç hidràulica
21,210

10,61

Morter sintètic epox res.epoxi

4,090

31,90

2,000 u

Broquet injecció,p/resines

0,480

0,96

C200V000

0,320 h

Eq.injec.man.resines

1,580

0,51

D0705A2B

0,100 m3

146,270

14,63

A%AUX001

3,000 %

Morter de calç,sorra ,380kg/m3 calç
hidràu.natural NHL
3,5,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

10,610

0,32

B0714000

CA

B09Z0001

0,500 h

Oficial 1a

7,800 kg

Preu total per m .

58,93

3 Consolidació estructural
3.1 K2148251

m3

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

A0140000

6,375 h

Manobre

A%AUX001

1,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

19,840

126,48

126,480

1,90

Preu total per m3 .
3.2 K4FZZP01

m3

128,38

Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de
paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

A0122000

3,000 h

Oficial 1a paleta

21,210

63,63

A0140000

1,000 h

Manobre

19,840

19,84

B0F17251

625,900 u

0,300

187,77

Maó massís el.mec.
R15,290x140x50mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1
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m

2.6 K4FRZP02

Data:22/04/16

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

D070A8B1

0,350 m3

A%AUX001

1,500 %

74

Nom de l'Obra:

Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/BL,calç,sorra ,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

126,970

44,44

83,470

1,25

-52

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de reparació estructural, amb aplicació de pont
d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i armat amb armadura per a volta AP500
T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, fixada amb ancoratge d'acer en
barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

A0122000

1,000 h

Oficial 1a paleta

21,210

21,21

A0140000

1,500 h

Manobre

19,840

29,76

B071N000

16,000 kg

1,940

31,04

Morter reparac.

1,000 m2

Pont unió form.,adh.res.epoxi s/diss.2comp

30,320

30,32

K4BDZP01

1,000 m2

Armadura p/volta AP500T,malla
el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m
B500T,fixada ancoratge acer
b/corrugada,D=10mm,perf.+inject.cont.
adh.apl.unilat. res.epoxi s/diss.baix.visc.
Despeses auxiliars mà d'obra

38,250

38,25

50,970

1,27

A%AUX001

PB

K45RZP02

2,500 %

Preu total per m2 .

3.4 K44ZZP01

A0121000

m2

151,85

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en
calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m
1,000 h

Oficial 1a

21,210

21,21

0,500 h

Oficial 1a manyà

21,550

10,78

A0140000

0,500 h

Manobre

19,840

9,92

B0907100

2,550 kg

Adhesiu res.epoxi s/diss.2comp p/ús estruc.

12,960

33,05

B0A31000

0,010 kg

Clau acer

1,340

0,01

B0D31000

0,005 m3

Llata fusta pi

222,600

1,11

B0D625A0

0,101 cu

Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos

9,280

0,94

B44Z5021

78,500 kg

Acer S275JR,peça
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,talla
t mida+antiox.
Despeses auxiliars mà d'obra

0,890

69,87

41,910

0,63

CA

A012F000

A%AUX001

1,500 %

Preu total per m2 .
3.5 K4SPZP01

u

147,52

Tensor d'acer per a roscar de 16 mm de diàmetre, fixades amb doble
femella als extrems de les barres i reblert amb morter polimèric
tixotròpic i de retracció controlada entre parament i placa

A0121000

0,100 h

Oficial 1a

21,210

2,12

A012F000

0,150 h

Oficial 1a manyà

21,550

3,23

A013F000

0,150 h

Ajudant manyà

18,890

2,83

A0140000

0,150 h

Manobre

19,840

2,98

B0715100

0,600 kg

Morter polimèric
ciment+res.sint.fibr.,tixotròpic+retrac.control.,p
/reparac.

0,840

0,50
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m2

316,93

51

Preu total per m3 .
3.3 K811ZP01

Data:22/04/16

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

B0AAP120

1,000 u

A%AUX001

2,500 %

Ancoratge tipus passador barilla
rosc.,acer,d=16mm,+p/p femella i
volandera,p/SiS
Despeses auxiliars mà d'obra

Data:22/04/16

5,100

5,10

11,160

0,28
17,04

Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i
femella
0,100 h

Oficial 1a

21,210

2,12

A0140000

0,100 h

Manobre

19,840

1,98

B0A6ZM01

1,000 u

Tac químic D=16mm,carg./voland./fem.

5,800

5,80

C200F000

0,050 h

Màquina taladradora

3,440

0,17

A%AUX001

1,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

4,100

0,06

-52

A0121000

Preu total per u .

10,13

4 Acabats - Urbanització
m2

A012D000
A013D000
B0182200
B89ZCM00
A%AUX001

Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament corb (voltes) de
pedra, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa

PB

4.1 K879A5B0

0,380 h

Oficial 1a pintor

21,210

8,06

0,038 h

Ajudant pintor

18,810

0,71

0,408 l

Diluent pintura min.silicat p/veladura de pedra

5,750

2,35

0,102 l

Pintura silicat 1 comp.,p/veladura de pedra
natural
Despeses auxiliars mà d'obra

11,600

1,18

8,770

0,13

1,500 %

Preu total per m2 .

u

Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents i bastiment amb
perfil laminat d'acer, per a un buit d'obra de 100x70 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau, col·locada

CA

4.2 KADGZP01

12,43

A012F000

0,250 h

Oficial 1a manyà

21,550

5,39

A013M000

0,450 h

Ajudant muntador

18,810

8,46

B0715000

1,830 kg

Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.

0,810

1,48

BADGZM01

1,000 u

102,590

102,59

C200H000

0,450 h

8,560

3,85

A%AUX001

2,500 %

Porta planxa
ac.galv.2bat.,bast.perf.lam.100x70cm,reix.vent
.+pany+clau
Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 520cm
Despeses auxiliars mà d'obra

13,850

0,35

Preu total per u .
4.3 KADGZP02

u

122,12

Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents i bastiment amb
perfil laminat d'acer, per a un buit d'obra de 120x120 cm circular, amb
pany i passadors, col·locada

A012F000

0,250 h

Oficial 1a manyà

21,550

5,39

A013M000

0,450 h

Ajudant muntador

18,810

8,46

B0715000

1,830 kg

Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.

0,810

1,48

BADGZM02

1,000 u

204,960

204,96

C200H000

0,450 h

Porta planxa
ac.galv.2bat.,bast.perf.lam.120x120cm,pany+p
assad.
Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 520cm

8,560

3,85
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u

51

Preu total per u .
3.6 K4ZWZP01

74

Nom de l'Obra:

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

A%AUX001

2,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra
Preu total per u .

13,850

A0150000

0,300 h

Manobre especialista

C170H000

0,300 h

A%AUX001

1,500 %

18,360

5,51

Màquina tallajunts disc diamant p/paviment

8,920

2,68

Despeses auxiliars mà d'obra

5,510

0,08
8,27

A0140000

0,050 h

Manobre

19,840

0,99

A0150000

0,100 h

Manobre especialista

18,360

1,84

C1101200

0,050 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,600

0,78

A%AUX001

1,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

2,830

0,04

Preu total per m2 .

A0150000
C1101200
C1313330
A%AUX001

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

PB

4.6 K2191305

3,65

0,100 h

Manobre especialista

18,360

1,84

0,050 h

Compressor+dos martells pneumàtics

15,600

0,78

0,024 h

Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t

50,000

1,20

1,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

1,840

0,03

Preu total per m .

4.7 K221ZP01

Neteja del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor

CA

A0140000

m2

A%AUX001

4.8 K222122B

m3

C13161E0

4.9 K965A6DD

m

3,85

0,040 h

Manobre

1,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

19,840

0,79

0,790

0,01

Preu total per m2 .

0,80

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT
<20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i
amb les terres deixades a la vora
0,123 h

Minicarregadora s/pneumàtics 25,9t,+acces.retroexcavador a=40-60cm

47,600

Preu total per m3 .

5,85
5,85

Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

A0122000

0,250 h

Oficial 1a paleta

21,210

5,30

A0140000

0,524 h

Manobre

19,840

10,40

B06NN14C

0,100 m3

Form.no estructural HNE-15/P/40

57,130

5,71

B0710250

0,003 t

Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2

29,510

0,09

B965A6D0

1,100 m

5,550

6,11

A%AUX001

1,500 %

Vorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R5MPa)
Despeses auxiliars mà d'obra

15,700

0,24
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Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

-52

m2

0,35
224,49

Preu total per m .
4.5 K219CC11

Data:22/04/16

Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

51

m

4.4 K219KFA0
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Preu total per m .

Data:22/04/16

27,85

Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10
0,330 h

Oficial 1a paleta

21,210

7,00

A0140000

0,660 h

Manobre

19,840

13,09

B064500C

0,132 m3

Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment

58,040

7,66

D070A4D1

0,002 m3

157,280

0,31

A%AUX001

1,500 %

Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/BL,calç,sorra ,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,
Despeses auxiliars mà d'obra

20,090

0,30

-52

51

A0122000

Preu total per m .

m2

4.11 K9E13214

28,36

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
0,540 h

Oficial 1a paleta

21,210

11,45

A0140000

0,360 h

Manobre

19,840

7,14

B0111000

0,010 m3

Aigua

1,670

0,02

B0310500

0,045 t

Sorra 0-3,5 mm

17,640

0,79

0,003 t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs
Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt

103,300

0,31

6,300

6,55

68,820

2,13

18,590

0,28

B0512401
B9E13200
D0391311
A%AUX001

PB

A0122000

1,040 m2

0,031 m3

1,500 %

Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3
pòrtland+fill.calc.
Despeses auxiliars mà d'obra

CA

Preu total per m2 .

28,67

5 Seguretat i Salut

5.1 XPASSF1

pa

Partida per seguretat i salut del 5% del PEM, a justificar amb l'Estudi de
Seguretat i Salut
Sense descomposició

3.000,000

Preu total arrodonit per pa .

3.000,00

6 Control de qualitat

6.1 J071560C

u

BV22560C

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11
1,000 u

Elab.+cura+ass.flex./compr.,6prov.prism.1
60x40x40mm

107,850

Preu total arrodonit per u .
6.2 J4F23600

u

BVA43600

107,85

Determinació de la resistència a compressió, a peu d'obra, amb premsa
hidràulica i confinament lateral, d'un tram de paret d'obra ceràmica de
60x60 cm i 14 cm de gruix
1,000 u

Resist.compr.a/premsa hidràul. tram paret
ceràm.14x60x60cm

656,200

Preu total arrodonit per u .
6.3 J441HH00
BV25HH00

u

107,85

656,20
656,20

Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20
1,000 u

Determ.força apretada1unió
cargolada,determ.>=20

18,620

18,62
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m

4.10 K96Y008C
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74

Nom de l'Obra:

Preu total arrodonit per u .

18,62

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

A0140000

1,000 h

Manobre

19,840

19,84

A%AUX001

1,500 %

Despeses auxiliars mà d'obra

19,840

0,30

Preu total arrodonit per m3 .

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

-52

m3

7.2 K2R540E0

20,14

C1RA2500

1,000 m3

Subministr.contenidor metàl·lic,5m3
+recollida residus inerts o no especials

22,610

Preu total arrodonit per m3 .

m3

B2RA73G1

22,61

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
1,000 t

Deposició controlada dipòsit
autoritzat,cànon inclòs(LLEI
8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER
170107

PB

7.3 K2RA73G1

22,61

Preu total arrodonit per m3 .

23,670

23,67

23,67

8 Imprevistos

8.1 XPAIMF1

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos del 1,5% del PEM

CA

Sense descomposició
Preu total arrodonit per pa .

900,000
900,00
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m3

7.1 K2R24200

51

7 Gestió de residus

Data:22/04/16

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

4.3. QUADRE DE PREUS

Designació

2

Oficial 1a

3

Oficial 1a paleta

4

Oficial 1a ferrallista

5

Oficial 1a soldador

6

Oficial 1a pintor

7

Oficial 1a manyà

8

Preu

Quantitat

Total

(Euros)

(Hores)

(Euros)

36,590

6,000 h

219,54

21,210

359,968 h

7.634,92

21,210

205,564 h

4.360,01

21,210

48,900 h

1.037,17

21,560

4,490 h

96,80

21,210

11,020 h

233,73

21,550

20,708 h

446,26

Oficial 1a muntador

21,920

41,160 h

902,23

9

Ajudant ferrallista

18,810

40,750 h

766,51

10

Ajudant pintor

18,810

1,102 h

20,73

11

Ajudant manyà

18,890

9,900 h

187,01

12

Ajudant muntador

18,810

65,580 h

1.233,56

13

Manobre

19,840

632,559 h

12.549,97

14

Manobre especialista

18,360

82,461 h

1.513,98

Import total:

31.202,42

CA

Nº

-52

Tècnic mig o superior

PB

1

Import

Quadre de maquinària
Import

Designació
Preu

Quantitat

(Euros)

Total
(Euros)

1

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,600

13,895 h

216,76

2

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,000

0,096 h

4,80

3

47,600

0,155 h

7,38

4

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t,
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària
Camió per a transport de 7 t

31,640

35,280 h

1.116,26

5

Formigonera de 165 l

1,730

29,404 h

50,87

6

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

8,920

3,000 h

26,76
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Nº

51

Quadre de mà d'obra

PBX - 2851 - P

9

10
11
12
13

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20
cm com a màxim
Equip i elements auxiliars per a tall
oxiacetilènic
Equip d'injecció manual de resines

22,610

22,179 m3

501,47

3,440

36,310 h

124,91

8,560

0,900 h

7,70

6,990

4,490 h

31,39

1,580

40,788 h

64,45

22,500

0,210 h

4,73

3,980

38,556 h

153,45

51

8

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5
m3 de capacitat i recollida amb residus inerts
o no especials
Màquina taladradora

Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides
Màquina de raig d'aigua a pressió

-52

7

Data:22/04/16

Import total:

2.310,93

Nº

PB

Quadre de materials
Import

Designació

Preu

Quantitat

Total

(Euros)

Utilitzada

(Euros)

Aigua

2

Aigua desionitzada no polaritzada

0,320

171,360 l

54,84

3

Diluent de pintura mineral al silicat per a
veladura de pedra
Sorra de pedrera per a morters

5,750

11,832 l

68,03

18,020

61,408 t

1.106,57

17,640

4,388 t

77,40

103,300

8,504 t

878,46

4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14

15
16

CA

1

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/BL 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria CL 90, en sacs
Calç hidràulica natural NHL 3,5, en sacs

Formigó HM-20/P/40/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2
Morter sintètic epoxi de resines epoxi
Morter polimèric de ciment amb resines
sintètiques i fibres
Morter polimèric de ciment amb resines
sintètiques i fibres, tixotròpic i de
retracció controlada per a reparació
Morter polimèric de ciment amb resines epoxi
per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió
Morter de reparació

1,670

8,482 m3

14,16

0,220

12.997,560 kg

2.859,46

0,260

1.140,000 kg

296,40

58,040

1,848 m3

107,26

57,130

1,400 m3

79,98

29,510

0,042 t

1,24

4,090

384,000 kg

1.570,56

0,810

3,660 kg

2,96

0,840

39,600 kg

33,26

5,620

30,000 kg

168,60

1,940

1.304,000 kg

2.529,76

PBX Centre de Càlcul
Pàgina 25

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:
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Nom de l'Obra:
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20

Broquet d'injecció per a resines

21

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

22

Clau acer

23

Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella
Ancoratge de tipus passador de barilla
roscada, d'acer, de diàmetre 16 mm, amb part
proporcional de femella i volandera, per a
seguretat i salut
Acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
Acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 galvanitzada
Malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080
Llata de fusta de pi

25
26
27

28
29
30

31

32

33

34

35

36

-52
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PB

18

12,960

174,818 kg

2.265,64

15,520

6,928 kg

107,52

12,960

76,553 kg

992,13

0,480

60,000 u

28,80

51

19

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components per a ús estructural
Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents,
de dos components i baixa viscositat per a
ús estructural per a injectar
Adhesiu de resina acrílica en base aigua

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m
d'alçària i 150 usos
Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de
290x140x50 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Amortització diària de bastida tubular
metàl·lica fixa, formada per bastiments de
70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats
Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format
per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant
Pintura al silicat d'un component per a
veladura de pedra natural, hidròfuga, amb
color d'intensitat forta
Vorada recta de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T
(R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt

CA

17

Data:22/04/16

1,160

8,150 kg

9,45

1,340

0,206 kg

0,28

5,800

78,000 u

452,40

5,100

66,000 u

336,60

0,590

40,180 kg

23,71

1,100

105,000 kg

115,50

1,350

97,800 m2

132,03

222,600

0,103 m3

22,93

9,280

2,082 cu

19,32

0,300

6.946,238 u

2.083,87

0,140

17.640,000 m2

2.469,60

23,670

0,890

22,179 t

1.618,278 kg

524,98

1.440,27

11,600

2,958 l

34,31

5,550

15,400 m

85,47

6,300

101,400 m2

638,82
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40

41

42

102,590

1,000 u

102,59

204,960

1,000 u

204,96

12,420

0,075 l

0,93

107,850

2,000 u

215,70

18,620

8,000 u

148,96

656,200

1,000 u

656,20

51

39

Elaboració, cura, assaig a flexió i
compressió d'una sèrie de sis provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la
norma UNE-EN 1015-11
Determinació de la força d'apretada d'una
unió cargolada, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 20
Determinació de la resistència a compressió,
a peu d'obra, amb premsa hidràulica i
confinament lateral d'un tram de paret
d'obra ceràmica de 60x60 cm i 14 cm de gruix

-52

38

Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues
fulles batents i bastiment amb perfil
laminat d'acer, per a un buit d'obra de
100x70 cm, amb reixeta de ventilació, pany i
clau
Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues
fulles batents i bastiment amb perfil
laminat d'acer, per a un buit d'obra de
120x120 cm circular, amb pany i passadors
Producte herbicida de contacte

Import total:

PB

37

Data:22/04/16

22.961,91

Quadre de preus auxiliars

Nº

2

Import
(Euros)

m3 de Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a
l'obra

CA

1

Designació

Codi

Ut

Descripció

Preu Quantitat

A0150000

h

Manobre especialista

18,360

1,050

19,28

B0310020

t

Sorra p/morters

18,020

1,520

27,39

B0512401

t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

103,300

0,200

20,66

C1705600

h

Formigonera 165l

1,730

0,750

1,30

A%AUX001

%

Despeses auxiliars mà d'obra

19,280

1,000

0,19

Import:

68,820

m3 de Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica
natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Codi

Ut

Descripció

A0150000

h

Manobre especialista

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra p/morters

B0533510

kg

C1705600
A%AUX001

Preu Quantitat
18,360

1,000

18,36

1,670

0,200

0,33

18,020

1,520

27,39

Calç hidràu.natural NHL 3,5,sacs

0,260

380,000

98,80

h

Formigonera 165l

1,730

0,700

1,21

%

Despeses auxiliars mà d'obra

18,360

1,000

0,18
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Import:

Descripció

A0150000

h

Manobre especialista

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra p/morters

B0512401

t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

B0532310

kg

C1705600
A%AUX001

18,360

1,050

19,28

1,670

0,200

0,33

18,020

1,530

27,57

103,300

0,200

20,66

Calç aèria CL 90,sacs

0,220

400,000

88,00

h

Formigonera 165l

1,730

0,725

1,25

%

Despeses auxiliars mà d'obra

19,280

1,000

0,19

Import:

157,280

m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
A0150000
B0111000
B0310020

Ut

Descripció

h

Manobre especialista

m3

Aigua

t

Sorra p/morters

t

Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L
32,5R,sacs

CA

B0512401

6

Preu Quantitat

Preu Quantitat
18,360

1,050

19,28

1,670

0,200

0,33

18,020

1,380

24,87

103,300

0,380

39,25

B0532310

kg

Calç aèria CL 90,sacs

0,220

190,000

41,80

C1705600

h

Formigonera 165l

1,730

0,725

1,25

A%AUX001

%

Despeses auxiliars mà d'obra

19,280

1,000

0,19

Import:

126,970

m2 de Repicat i sanejament de junt en paret d'obra de fàbrica,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Codi

Ut

Descripció

A0140000

h

Manobre

A%AUX001

%

Despeses auxiliars mà d'obra

Preu Quantitat
19,840

0,500

9,92

9,920

1,500

0,15

Import:

10,070

m2 de Pont d'unió entre superficies de morter amb adhesiu de
resina acrílica en base aigua
Codi

Ut

Descripció

Preu Quantitat

A0121000

h

Oficial 1a

21,210

0,400

8,48

B090ZM01

kg

Adhesiu res.acrílica b/aigua.

12,960

0,500

6,48

A%AUX001

%

Despeses auxiliars mà d'obra

8,480

2,500

0,21

Import:

15,170

PBX Centre de Càlcul
Pàgina 28

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

Ut

Codi

5

51

Codi

-52

4

146,270

m3 de Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

PB

3

Data:22/04/16
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Ut

Descripció

A0121000

h

Oficial 1a

B0907100

kg

A%AUX001

%

0,500

10,61

Adhesiu res.epoxi s/diss.2comp p/ús
estruc.

12,960

1,500

19,44

Despeses auxiliars mà d'obra

10,610

2,500

0,27

Import:

30,320

51

21,210

m2 de Armadura per a volta AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080, fixada amb ancoratge d'acer en barres corrugades
de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Codi

Ut

Descripció

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

21,210

0,600

12,73

A0134000

h

Ajudant ferrallista

18,810

0,500

9,41

B0A14200

kg

Filferro recuit,D=1,3mm

1,160

0,100

0,12

m2

Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:55mm,6x2,2m B500T

1,350

1,200

1,62

u

Ancoratge acer
b/corrugada,D=10mm,perf.+inject.cont.
adh.apl.unilat. res.epoxi
s/diss.baix.visc.

14,040

1,000

14,04

%

Despeses auxiliars mà d'obra

22,140

1,500

0,33

Import:

38,250

B0B34153

K4BP1110

A%AUX001

Preu Quantitat

u de Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat

CA

9

Preu Quantitat

Codi

Ut

Descripció

Preu Quantitat

A0121000

h

Oficial 1a

21,210

0,200

4,24

A0150000

h

Manobre especialista

18,360

0,400

7,34

B0907200

kg

Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc.
p/ús estruc.p/injec.

15,520

0,085

1,32

B0B2A000

kg

Acer b/corrugada B500S

0,590

0,493

0,29

C200F000

h

Màquina taladradora

3,440

0,140

0,48

C200V000

h

Eq.injec.man.resines

1,580

0,125

0,20

A%AUX001

%

Despeses auxiliars mà d'obra

11,580

1,500

0,17

Import:

14,040
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Codi

-52

8

Data:22/04/16

m2 de Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de
resines epoxi sense dissolvents, de dos components

PB

7
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Nom de l'Obra:

4.4. QUADRE DE PREUS 1

1 Treballs previs

1.2

1.3

CA

1.4

u Aixecament topogràfic amb desplaçament
d'equip i personal a obra situada en un radi de 40
km, per a la realització de l'aixecament topogràfic
m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor
m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular
metàl·lica fixa normalitzada, fabricada cumplint les
exigències de qualitat recollides en la norma UNEEN ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNE-EN
12811; formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara
exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km
m2 Amortització diària de bastida tubular
metàl·lica fixa normalitzada, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs
de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements
de senyalització normalitzats
m2 Neteja de plantes i herbes de parament
vertical, aplicació de tractament herbicida i càrrega
sobre camió o contenidor
u Cala d'inspecció en paret d'obra de fàbrica amb
mitjans manuals, per a recollida de mostra

PB

1.1

1.5

1.6

Import

En xifra

En lletra

(Euros)

(Euros)

219,54 DOS-CENTS DINOU EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
6,14 SIS EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS
11,12 ONZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS

8,40 VUIT EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS

1,65 U EURO AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS
2,01 DOS EUROS AMB U CÈNTIM

2 Reparació estructural
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

m2 Enderroc i desmuntatge de tots els elements
d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
m2 Arrencada de claus,tacs i restes d'elements
metàl·lics en desús o estat abançat de corrosió
clavats al parament amb mitjans manuals , neteja i
càrrega de runa sobre contenidor
m2 Raspallat manual de restes d'arrebossat en
parament vertical
m2 Neteja de parament de morter amb raig
d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar
m2 Reparació de junt en obra de fàbrica en paret
feta amb obra ceràmica, previ repicat i sanejament
dels elements soltos, pont d'unió entre superficies
de morter amb adhesiu de resina acrílica en base
aigua, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega
manual de runa sobre contenidor

32,02 TRENTA-DOS EUROS AMB DOS
CÈNTIMS
3,25 TRES EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS

4,07 QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS
8,55 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS
98,37 NORANTA-VUIT EUROS AMB
TRENTA-SET CÈNTIMS
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Designació

-52

Nº

51

Quadre de preus nº 1

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

3 Consolidació estructural

3.3

3.4

CA

3.5

-52

3.2

m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració
mecànica en estintolament de paret d'obra
ceràmica, amb morter mixt
m2 Arrebossat a bona vista sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter de reparació estructural, amb aplicació de
pont d'unió entre superficies de formigó amb
adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i armat amb armadura per a volta
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2
m B500T UNE-EN 10080, fixada amb ancoratge
d'acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat
m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de
gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi
sense dissolvents, de dos components, a una
alçària <= 3 m
u Tensor d'acer per a roscar de 16 mm de
diàmetre, fixades amb doble femella als extrems
de les barres i reblert amb morter polimèric
tixotròpic i de retracció controlada entre parament i
placa
u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm
amb cargol, volandera i femella

PB

3.1

3.6

75,72 SETANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-DOS CÈNTIMS

58,93 CINQUANTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS

128,38 CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB
TRENTA-VUIT CÈNTIMS
316,93 TRES-CENTS SETZE EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS
151,85 CENT CINQUANTA-U EUROS AMB
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

147,52 CENT QUARANTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

17,04 DISSET EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS

10,13 DEU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS

4 Acabats - Urbanització

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

m2 Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de
parament corb (voltes) de pedra, amb pintura
mineral al silicat, aplicada a dues capes amb
brotxa
u Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles
batents i bastiment amb perfil laminat d'acer, per a
un buit d'obra de 100x70 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau, col·locada
u Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles
batents i bastiment amb perfil laminat d'acer, per a
un buit d'obra de 120x120 cm circular, amb pany i
passadors, col·locada
m Tall en paviment de formigó de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir
m2 Enderroc de vorera de panot, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
m Demolició de vorada col·locada sobre formigó,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

12,43 DOTZE EUROS AMB QUARANTATRES CÈNTIMS

122,12 CENT VINT-I-DOS EUROS AMB
DOTZE CÈNTIMS

224,49 DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS
AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS

8,27 VUIT EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS

3,65 TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS
3,85 TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS
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2.7

m Reparació d'esquerda en paret d'obra de
ceràmica amb repicat i sanejament previ de la
zona afectada, col·locació de grapes amb acer en
barres corrugades B500S galvanitzades de
diàmetre 8 mm, separades cada 15 cm, reblert
amb morter sintètic epoxi de resines epoxi amb
pont d'unió, càrrega manual de runa sobre
contenidor
m Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària
aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària aparent ,
amb injecció de morter sintètic epoxi de resines
epoxi i morter de calç hidràulica

51

2.6

Data:22/04/16
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4.10

4.11

5 Seguretat i Salut

pa Partida per seguretat i salut del 5% del PEM, a
justificar amb l'Estudi de Seguretat i Salut

PB

5.1

5,85 CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

27,85 VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTACINC CÈNTIMS

28,36 VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTASIS CÈNTIMS
28,67 VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTASET CÈNTIMS

3.000,00 TRES MIL EUROS

6 Control de qualitat
6.1

6.2

CA

6.3

u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió
d'una sèrie de sis provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 101511
u Determinació de la resistència a compressió, a
peu d'obra, amb premsa hidràulica i confinament
lateral, d'un tram de paret d'obra ceràmica de
60x60 cm i 14 cm de gruix
u Determinació de la força d'apretada d'una unió
cargolada, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 20

107,85 CENT SET EUROS AMB VUITANTACINC CÈNTIMS

656,20 SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS
AMB VINT CÈNTIMS

18,62 DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS
CÈNTIMS

7 Gestió de residus

7.1

7.2

7.3

m3 Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat
m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb
cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

20,14 VINT EUROS AMB CATORZE
CÈNTIMS
22,61 VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTAU CÈNTIMS
23,67 VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-SET CÈNTIMS

8 Imprevistos
8.1

pa Partida alçada a justificar per imprevistos del
1,5% del PEM

900,00 NOU-CENTS EUROS
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4.9

0,80 VUITANTA CÈNTIMS

51

4.8

m2 Neteja del terreny realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor
m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada
amb
minicarregadora
amb
accessori
retroexcavador i amb les terres deixades a la vora
m Vorada recta de peces de formigó, doble capa,
amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17
cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
m Col·locació de vorada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada
amb morter mixt 1:2:10
m2 Paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment
de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

-52

4.7
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4.5. QUADRE DE PREUS 2

51

Quadre de preus nº 2

1 Treballs previs

1.2

u Aixecament topogràfic amb desplaçament d'equip i personal a obra situada en un radi
de 40 km, per a la realització de l'aixecament topogràfic
Mà d'obra

m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre contenidor
Mà d'obra

PB

1.1

Mitjans auxiliars

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa normalitzada, fabricada
cumplint les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001, segons
UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811; formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un
recorregut total màxim de 20 km
Mà d'obra

CA

1.3

1.4

Parcial

Total

(Euros)

(Euros)

219,54
219,54

6,05
0,09
6,14

7,21

Maquinària

3,80

Mitjans auxiliars

0,11

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

11,12

8,40
8,40

1.5

m2 Neteja de plantes i herbes de parament vertical, aplicació de tractament herbicida i
càrrega sobre camió o contenidor
Mà d'obra

1,25

Maquinària

0,32

Materials

0,06

Mitjans auxiliars

0,02
1,65

1.6

u Cala d'inspecció en paret d'obra de fàbrica amb mitjans manuals, per a recollida de
mostra
Mà d'obra

1,98
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Nº

Import

PBX - 2851 - P

Mitjans auxiliars

2.1

51

2 Reparació estructural

m2 Enderroc i desmuntatge de tots els elements d'acer, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Mà d'obra
Maquinària

2.2

m2 Arrencada de claus,tacs i restes d'elements metàl·lics en desús o estat abançat de
corrosió clavats al parament amb mitjans manuals , neteja i càrrega de runa sobre
contenidor
Mà d'obra
Mitjans auxiliars

2.3

-52

Mitjans auxiliars

PB

Mitjans auxiliars

2,01

20,95
10,76
0,31
32,02

3,17
0,08
3,25

3,97
0,10
4,07

m2 Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar
7,39

Maquinària

0,72

Materials

0,26

CA

Mà d'obra

Mitjans auxiliars

2.5

0,03

m2 Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament vertical
Mà d'obra

2.4

Data:22/04/16

m2 Reparació de junt en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i
sanejament dels elements soltos, pont d'unió entre superficies de morter amb adhesiu de
resina acrílica en base aigua, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa
sobre contenidor
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars

0,18
8,55

63,31
0,25
33,79
1,02
98,37

2.6

m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la
zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S
galvanitzades de diàmetre 8 mm, separades cada 15 cm, reblert amb morter sintètic epoxi
de resines epoxi amb pont d'unió, càrrega manual de runa sobre contenidor
Mà d'obra
Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars

41,05
3,52
29,92
1,23
75,72
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Expedient:
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Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars

3 Consolidació estructural

m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Mà d'obra
Mitjans auxiliars

3.2

-52

3.1

m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra
ceràmica, amb morter mixt
Mà d'obra

PB

Maquinària
Materials

Mitjans auxiliars

m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb morter de reparació estructural, amb aplicació de pont d'unió entre superficies de
formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i armat amb
armadura per a volta AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, fixada amb ancoratge d'acer en
barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat
Mà d'obra

CA

3.3

Maquinària
Materials

Mitjans auxiliars

3.4

m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de
5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, a una alçària <= 3 m
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

Data:22/04/16

12,45
0,63
45,51
0,34
58,93

126,48
1,90
128,38

90,22
0,44
224,96
1,31
316,93

95,30
0,68
53,83
2,04
151,85

41,91
104,98
0,63
147,52

3.5

u Tensor d'acer per a roscar de 16 mm de diàmetre, fixades amb doble femella als
extrems de les barres i reblert amb morter polimèric tixotròpic i de retracció controlada
entre parament i placa
Mà d'obra

11,16

Materials

5,60

Mitjans auxiliars

0,28
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m Segellat d'esquerda d'obra ceràmica d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de fondària
aparent , amb injecció de morter sintètic epoxi de resines epoxi i morter de calç hidràulica
Mà d'obra

51

2.7
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Expedient:
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51

Maquinària
Materials
Mitjans auxiliars

-52

4 Acabats - Urbanització

m2 Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament corb (voltes) de pedra, amb
pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa
Mà d'obra
Materials
Mitjans auxiliars

u Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents i bastiment amb perfil laminat
d'acer, per a un buit d'obra de 100x70 cm, amb reixeta de ventilació, pany i clau,
col·locada
Mà d'obra

PB

4.2

Maquinària
Materials

Mitjans auxiliars

u Porta de planxa d'acer galvanitzat de dues fulles batents i bastiment amb perfil laminat
d'acer, per a un buit d'obra de 120x120 cm circular, amb pany i passadors, col·locada
Mà d'obra

CA

4.3

Maquinària
Materials

Mitjans auxiliars

4.4

17,04

u Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella
Mà d'obra

4.1

Data:22/04/16

m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Mà d'obra

4,10
0,17
5,80
0,06
10,13

8,77
3,53
0,13
12,43

13,85
3,85
104,07
0,35
122,12

13,85
3,85
206,44
0,35
224,49

5,51

Maquinària

2,68

Mitjans auxiliars

0,08
8,27

4.5

m2 Enderroc de vorera de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
Mà d'obra

2,83

Maquinària

0,78

Mitjans auxiliars

0,04
3,65

4.6

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor
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Mà d'obra
Maquinària

-52

Mitjans auxiliars

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a
la vora
Maquinària

m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3
de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
Mà d'obra

PB

4.9

Materials

Mitjans auxiliars

m Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària,
rejuntada amb morter mixt 1:2:10
Mà d'obra

4.11

0,03
3,85

0,79
0,01
0,80

5,85
5,85

15,70
11,91
0,24
27,85

20,13

Materials

7,94

Mitjans auxiliars

0,29

CA

4.10

1,98

m2 Neteja del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Mà d'obra

4.8

1,84

m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport
de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland
Mà d'obra

28,36

19,19

Maquinària

0,04

Materials

9,16

Mitjans auxiliars

0,28
28,67

5 Seguretat i Salut
5.1

pa Partida per seguretat i salut del 5% del PEM, a justificar amb l'Estudi de Seguretat i
Salut
Sense descomposició

3.000,00
3.000,00

6 Control de qualitat
6.1

u Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de sis provetes prismàtiques
de 160x40x40 mm, segons la norma UNE-EN 1015-11
Materials

107,85

PBX Centre de Càlcul
Pàgina 37

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Enric Xercavins Valls (Enginyer Industrial) i Josep Xercavins Batlló (Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 09. 05. 2016 amb el número B-525174

4.7

51

Mitjans auxiliars

Data:22/04/16
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m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Mà d'obra
Mitjans auxiliars

7.3

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Maquinària

PB

7.2

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Materials

Data:22/04/16

107,85

656,20
656,20

18,62
18,62

19,84
0,30
20,14

22,61
22,61

23,67
23,67

8 Imprevistos

pa Partida alçada a justificar per imprevistos del 1,5% del PEM

CA

8.1

Sense descomposició

900,00
900,00
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u Determinació de la força d'apretada d'una unió cargolada, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 20
Materials

7 Gestió de residus
7.1

51

6.3

u Determinació de la resistència a compressió, a peu d'obra, amb premsa hidràulica i
confinament lateral, d'un tram de paret d'obra ceràmica de 60x60 cm i 14 cm de gruix
Materials

-52

6.2
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4.6. PRESSUPOST

Pressupost parcial nº 1 Treballs previs

1.1 JZ11ZP01

1.2 K2211111

1.3 K121ZP01

Denominació

u

Aixecament topogràfic amb desplaçament
d'equip i personal a obra situada en un
radi de 40 km, per a la realització de
1,000
l'aixecament topogràfic
Neteja i esbrossada del terreny realitzada
amb mitjans manuals i càrrega manual
6,000
sobre contenidor
Muntatge i desmuntatge de bastida
tubular metàl·lica fixa normalitzada,
fabricada cumplint les exigències de
qualitat recollides en la norma UNE-EN
ISO 9001, segons UNE-EN 12810 i UNEEN 12811; formada per bastiments de 70
cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de
travament,
plataformes
de
treball
d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i
xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i
amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos
tots
els
elements
de
senyalització normalitzats i el transport
294,000
amb un recorregut total màxim de 20 km
Amortització diària de bastida tubular
metàl·lica fixa normalitzada, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers,
tubs
de
travament,
plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2
de façana, inclosos tots els elements de
294,000
senyalització normalitzats
Neteja de plantes i herbes de parament
vertical, aplicació de tractament herbicida
15,000
i càrrega sobre camió o contenidor
Cala d'inspecció en paret d'obra de
fàbrica amb mitjans manuals, per a
25,000
recollida de mostra
Total pressupost parcial nº 1 Treballs previs :

m2

m2

m2

CA

1.4 K121ZP02

Ut

1.5 K1RA2135

1.6 K166ZP01

Quantitat

-52

Codi

PB

Num.

m2

u

Preu (€)

Total (€)

219,54

219,54

6,14

36,84

11,12

3.269,28

8,40

2.469,60

1,65

24,75

2,01

50,25
6.070,26
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Codi

2.1 K214ZP01

2.2 K878D540

Ut

Denominació

m2

Enderroc i desmuntatge de tots els
elements d'acer, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
22,450
contenidor
Arrencada de claus,tacs i restes
d'elements metàl·lics en desús o estat
abançat de corrosió clavats al parament
amb mitjans manuals , neteja i càrrega de
20,000
runa sobre contenidor
Raspallat manual de restes d'arrebossat
53,551
en parament vertical
Neteja de parament de morter amb raig
d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2
214,200
bar
Reparació de junt en obra de fàbrica en
paret feta amb obra ceràmica, previ
repicat i sanejament dels elements soltos,
pont d'unió entre superficies de morter
amb adhesiu de resina acrílica en base
aigua, segellat amb morter mixt 1:2:10,
153,105
càrrega manual de runa sobre contenidor
Reparació d'esquerda en paret d'obra de
ceràmica amb repicat i sanejament previ
de la zona afectada, col·locació de
grapes amb acer en barres corrugades
B500S galvanitzades de diàmetre 8 mm,
separades cada 15 cm, reblert amb
morter sintètic epoxi de resines epoxi
amb pont d'unió, càrrega manual de runa
30,000
sobre contenidor
Segellat d'esquerda d'obra ceràmica
d'amplària aproximada d'1 cm i 30 cm de
fondària aparent , amb injecció de morter
sintètic epoxi de resines epoxi i morter de
30,000
calç hidràulica
Total pressupost parcial nº 2 Reparació estructural :

m2

2.3 K8785711

m2

2.4 K878C652

m2

2.6 K4FRZP02

m

m

CA

2.7 K4FRZP03

m2

PB

2.5 K4FRZP01

Quantitat

-52

Num.

51

Pressupost parcial nº 2 Reparació estructural

Preu (€)

Total (€)

32,02

718,85

3,25

65,00

4,07

217,95

8,55

1.831,41

98,37

15.060,94

75,72

2.271,60

58,93

1.767,90
21.933,65
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3.1 K2148251

3.2 K4FZZP01

3.3 K811ZP01

3.4 K44ZZP01

Denominació

m3

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa
9,450
sobre camió o contenidor
Ataconat amb maó massís d'elaboració
mecànica en estintolament de paret
11,098
d'obra ceràmica, amb morter mixt
Arrebossat a bona vista sobre parament
vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de reparació
estructural, amb aplicació de pont d'unió
entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i armat amb armadura
per a volta AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080, fixada amb
ancoratge d'acer en barres corrugades de
10 mm de diàmetre, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa
81,500
viscositat
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,
per a platina en perfils laminats en calent,
de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de
20,615
dos components, a una alçària <= 3 m
Tensor d'acer per a roscar de 16 mm de
diàmetre, fixades amb doble femella als
extrems de les barres i reblert amb morter
polimèric tixotròpic i de retracció
66,000
controlada entre parament i placa
Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16
78,000
mm amb cargol, volandera i femella
Total pressupost parcial nº 3 Consolidació estructural :

m3

m2

m2

u

CA

3.5 K4SPZP01

Ut

3.6 K4ZWZP01

Quantitat

u

Preu (€)

Total (€)

128,38

1.213,19

316,93

3.517,29

151,85

12.375,78

147,52

3.041,12

17,04

1.124,64

10,13

790,14

-52

Codi

PB

Num.

51

Pressupost parcial nº 3 Consolidació estructural

22.062,16
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Nom de l'Obra:

4.1 K879A5B0

4.2 KADGZP01

4.3 KADGZP02

4.4 K219KFA0

4.5 K219CC11

4.6 K2191305

4.7 K221ZP01

Denominació

m2

Veladura i/o tenyit reintegrador superficial
de parament corb (voltes) de pedra, amb
pintura mineral al silicat, aplicada a dues
29,000
capes amb brotxa
Porta de planxa d'acer galvanitzat de
dues fulles batents i bastiment amb perfil
laminat d'acer, per a un buit d'obra de
100x70 cm, amb reixeta de ventilació,
1,000
pany i clau, col·locada
Porta de planxa d'acer galvanitzat de
dues fulles batents i bastiment amb perfil
laminat d'acer, per a un buit d'obra de
120x120 cm circular, amb pany i
1,000
passadors, col·locada
Tall en paviment de formigó de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a
10,000
delimitar la zona a demolir
Enderroc de vorera de panot, amb
compressor i càrrega manual de runa
4,500
sobre camió o contenidor
Demolició de vorada col·locada sobre
formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o
4,000
contenidor
Neteja del terreny realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
99,000
contenidor
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i amb les terres
1,260
deixades a la vora
Vorada recta de peces de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x17 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
14,000
rejuntada amb morter
Col·locació de vorada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt
14,000
1:2:10
Paviment de panot per a vorera gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de ciment
97,500
pòrtland
Total pressupost parcial nº 4 Acabats - Urbanització :

u

u

m

m2

m

m2

m3

CA

4.8 K222122B

Ut

4.9 K965A6DD

4.10 K96Y008C

4.11 K9E13214

Quantitat

-52

Codi

PB

Num.

51

Pressupost parcial nº 4 Acabats - Urbanització

m

m

m2

Preu (€)

Total (€)

12,43

360,47

122,12

122,12

224,49

224,49

8,27

82,70

3,65

16,43

3,85

15,40

0,80

79,20

5,85

7,37

27,85

389,90

28,36

397,04

28,67

2.795,33
4.490,45
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Expedient:

PBX - 2851 - P
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Nom de l'Obra:

Data:22/04/16

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol - RUBÍ
Pressupost parcial nº 5 Seguretat i Salut
Codi

5.1 XPASSF1

Ut

Denominació

Quantitat

pa

Partida per seguretat i salut del 5% del
PEM, a justificar amb l'Estudi de
1,000
Seguretat i Salut
Total pressupost parcial nº 5 Seguretat i Salut :

51

Num.

Preu (€)

Total (€)

3.000,00

3.000,00
3.000,00

-52

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol - RUBÍ

Codi

6.1 J071560C

6.2 J4F23600

6.3 J441HH00

Ut

Denominació

u

Elaboració, cura, assaig a flexió i
compressió d'una sèrie de sis provetes
prismàtiques de 160x40x40 mm, segons
2,000
la norma UNE-EN 1015-11
Determinació de la resistència a
compressió, a peu d'obra, amb premsa
hidràulica i confinament lateral, d'un tram
de paret d'obra ceràmica de 60x60 cm i
1,000
14 cm de gruix
Determinació de la força d'apretada d'una
unió cargolada, per a un nombre mínim
8,000
de determinacions conjuntes igual a 20
Total pressupost parcial nº 6 Control de qualitat :

u

PB

Num.

u

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

107,85

215,70

656,20

656,20

18,62

148,96
1.020,86

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol - RUBÍ
Pressupost parcial nº 7 Gestió de residus
Codi

Ut

Denominació

Quantitat

CA

Num.

7.1 K2R24200

7.2 K2R540E0

7.3 K2RA73G1

m3

m3

m3

Classificació a peu d'obra de residus de
construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 105/2008, amb
22,179
mitjans manuals
Transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de
22,179
capacitat
Deposició controlada a dipòsit autoritzat,
amb cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN
22,179
MAM/304/2002)
Total pressupost parcial nº 7 Gestió de residus :

Preu (€)

Total (€)

20,14

446,69

22,61

501,47

23,67

524,98
1.473,14

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol - RUBÍ
Pressupost parcial nº 8 Imprevistos
Num.

Codi

8.1 XPAIMF1

Ut

Denominació

Quantitat

Preu (€)

Total (€)

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos
1,000
del 1,5% del PEM
Total pressupost parcial nº 8 Imprevistos :

900,00

900,00
900,00
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Pressupost parcial nº 6 Control de qualitat

Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol -RUBÍ

Expedient:

PBX - 2851 - P

Data:22/04/16

74

Nom de l'Obra:

4.7. RESUM DE PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Capítol
1 Treballs previs .

3 Consolidació estructural .
4 Acabats - Urbanització .
5 Seguretat i Salut .
6 Control de qualitat .

8 Imprevistos .

PB

7 Gestió de residus .

-52

2 Reparació estructural .

Import
6.070,26
21.933,65
22.062,16
4.490,45
3.000,00
1.020,86
1.473,14
900,00

Pressupost d'execució material

60.950,52

13% de despeses generals

7.923,57

6% de benefici industrial

3.657,03

Suma

15.231,54

CA

21%

72.531,12

Pressupost d'execució per contracta

87.762,66

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUITANTA-SET
MIL SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS.

Enric XERCAVINS I VALLS

Josep XERCAVINS I BATLLÓ

Enginyer Industrial
COEIC nº 4.063

Enginyer Tècnic Industrial
AEIC nº 19.006

09. 05. 2016 Num. B-525174
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Projecte: Projecte executiu de consolidació i reparació de la xemeneia de l'Escardivol RUBÍ

CERTIFICAT D’ACTUACIÓ PROFESSIONAL
CAP B-525174

ACTUACIÓ PROFESSIONAL

Autor del projecte: Enric Xercavins Valls
Titulació
Enginyer Industrial
Universitat
ESCOLA T.S. D´ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA (ETSEIB)
DNI/NIE/NIF/CIF B08353740
Nom o raó social
PBX CENTRE DE CÀLCUL,S.L.P.
Núm. col·legiat/da 4063
Autor del projecte: Josep Xercavins Batlló
Titulació
Enginyer Tècnic Industrial - esp. Mecanica
Universitat
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
DNI/NIE/NIF/CIF B08353740
Nom o raó social
PBX CENTRE DE CÀLCUL,S.L.P.
Núm. col·legiat/da 19006
Descripció del treball: Projecte de consolidació i reparació estructural de la xemeneia de l'Escardívol.
Emplaçament de l’obra: CARRER JOAQUIM BLUME S/N, Rubí
Titular:
AJUNTAMENT DE RUBÍ

ES FA CONSTAR
Que el/la tècnic/a autor/a del projecte:





està degudament inscrit/a al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, està qualificat/da per
realitzar el treball objecte d’aquest certificat i no està inhabilitat/da professionalment
disposa de cobertura de responsabilitat civil professional
declara que compleix amb les exigències de la normativa fiscal i laboral aplicable per a l’exercici de
la professió

Que el projecte és correcte formalment i normativament en els següents aspectes:


s’ha verificat que el projecte està redactat en base a les disposicions legals mínimes que li són
d’aplicació:

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE)

Aquest certificat d’actuació professional garanteix a l’Administració i als consumidors i usuaris:
 Les competències i la qualificació del/la professional autor/a del treball, la no inhabilitació i la seva cobertura
de responsabilitat civil professional
 La qualitat i la correctesa formal i normativa del treball

Barcelona, 9 de maig de 2016

Signatura

09. 05. 2016 Num. B-525174

El Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya disposa de còpia digital del document objecte d’aquest certificat d’actuació professional

