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1. INTRODUCCIÓ: Condicions generals  

 
1.1. Objecte i abast del plec 

Les condicions facultatives generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 

modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's 

l'esmentat document. Com a part del projecte, tenen com a finalitat regular l'execució de 

les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que 

corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o 

propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a 

l’Enginyer tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en 

ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 

1.2. Documents contractuals i informatius 

El projecte compta amb diferents blocs estructurals com són la memòria, els plànols, el 

plec de condicions i el pressupost, els quals el defineixen. 

a. A la memòria es detalla l’obra i les instal·lacions efectuades  

b. Als plànols hi ha definida la situació de l’estructura, així com els detalls 

constructius. 

c. Al plec de condicions s’hi troben les prescripcions tècniques.  

d. Al pressupost hi ha detallat el cost de l’estructura, així com les partides que hi 

van referenciades o en són causa. 

Són documents contractuals el conjunt dels plànols, el plec de condicions i el pressupost. 

La resta de documents com són la memòria i l’estat d’amidaments no deixen de ser de 

caràcter informatiu.  

Qualsevol canvi o objecció que impliqui un canvi important en el projecte en si, 

comportarà notificar-ho a direcció d’obra per tal que l’aprovi, i si així fos, que el redacti 

novament amb els corresponents canvis.  

 

1.3. Compatibilitat entre documents 

El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no 

obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 

del projecte. En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la 

documentació gràfica. Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols 

o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, 

sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment definides les unitats d'obra 

corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

D’aquesta manera, queda estipulada la importància dels documents, de major a menor 

rellevància, en el següent llistat: 
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- Plànols 

- Plec de condicions 

- Memòria i annexos 

- Estat d’amidaments 

- Pressupost 

 

2. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

2.1 Condicions dels materials 

 

A continuació es defineixen tots els materials integrants en l’obra i a on es veuen implicats en 

aquesta. També serà objecte d’aquest apartat la normativa que segueixen cadascun d’ells, així 

com els controls de qualitat que han hagut de passar per tal de confirmat que són vàlids per al 

subministrament d’aquests. 

 

Descripció tècnica 

Les qualitats d'acer estructural S355 són acers al carboni-manganès amb propietats 

mecàniques mínimes garantides (límit elàstic i resistència a la tracció) i amb una ductilitat 

satisfactòria. 

 

Els acers estructurals ofereixen una bona soldabilitat amb tots els processos de soldadura 

convencionals. Addicionalment a les seves excel·lents propietats mecàniques, els acers 

estructurals tenen valors de tenacitat satisfactoris, especialment amb +N o +M. 

 

2.1.1. Acer laminat S355  

L’acer S355 és utilitzat per tota l’estructura, per els elements IPE i HEA,  per la biga de la 

jàssera IPE com per les bigues laterals HE-400. 

 

Normativa 

 

Des de l'1 de juliol del 2013, el Reglament sobre els Productes de Construcció (Reglament (EU) 

No. 305/2011 – CPR) requereix que el distintiu CE sigui adherit a tots els productes 

subministrats segons una norma harmonitzada.  

Aquest distintiu garanteix, per als usos definits a la norma, les propietats descrites a la 

declaració de rendiment presentada pel fabricant. Tots els acers en aquesta descripció de 

dades compleixen aquest reglament. 

 

2.1.2. Acer laminat S275 JR 
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L’acer S275 és utilitzat per tota l’estructura, accepte els elements IPE i HEA mencionats 

anteriorment. 

 

Normativa 

 

Segueix els protocols de la normativa vigent del Document Bàsic CTE DB SE-A i Instrucció 

d’acer estructural EAE. 

La designació actual per aquest acer és UNE-EN 10025:1994. 

 

Controls de qualitat 

 

Els controls de qualitat duts a terme són per verificar el comportament dúctil del material, on 

la resistència a ruptura fràgil ha de ser superior que a ruptura dúctil.  

La qualitat del material utilitzat per aquests elements és la òptima segons els càlculs realitzats.  

No es recomana modificar les característiques dels materials utilitzats. En cas de proposta s’ha 

de proposar al director d’obra, el qual ho comunicarà a oficina tècnica per valorar-ne la 

viabilitat. 

La subministració amb la seva totalitat va a càrrec del projectista, així com l’emmagatzematge 

d’aquests a les instal·lacions pròpies o, si fos el cas per optimització del temps, a la ubicació de 

l’estructura. 

El transport dels elements en la globalitat del projecte, així com la maquinària de soldar a la 

ubicació de l’estructura, es notificarà amb una antelació de mínim 2 dies al client.  

 

2.1.3. Materials Elèctrics  

 

Han de complir amb les preinscripcions tècniques que dictant les normatives nacionals, tots 

tipus de materials elèctrics que s’utilitzin, amb tots els reglaments vigents  

 

2.2. Condicions de fabricació 

 

2.2.1. Màquines i eines 

 

Es farà us de dues grues suades sobre el  terreny que envolta la nau intentar no tenir que situar 

cap grua a la carretera per evitar talls de transit, aquestes grues han de ser capaç de suportar 
l’estructura durant el temps de execució de la nau.  
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El director de obre farà els estudis de terreny pertinents i es la persona que decidirà 

l’emplaçament final de les grues per un correcte us. 

Per assegurar l’èxit del muntatge de l’estructura es pactarà una data amb condicions 
metrològiques favorables (Sense vent fort, sense pluja o neu, Bona visibilitat, etc ). 

 

2.3. Condicions de muntatge 

 

 

2.3.1. Defectes i control en la soldadura 
 

La soldadura és el mètode d’unió dels elements estructurals, en concret les bigues tubulars 

laterals, el qual es durà a terme in-situ. S’utilitzaran elèctrodes en qualitat estructural, 

apropiades a les condicions de la unió i de la soldadura i amb característiques mecàniques 
superiors a la dels materials base. 

Els defectes de soldadura venen determinats per tres factors, principalment: 

- La capacitat professional del soldador 

- L’elecció adequada dels elèctrodes 
- Una adequada i precisa execució 

Aquests defectes poden provocar certs desperfectes interns com falta de penetració, 
esquerdes, inclusions o porus, mossegades, picades, etc.  

Els tractaments de protecció que es realitzaran per obtenir un millor resultat requereixen 

d’una preparació prèvia, els quals es duran a taller amb sorrejat abrasiu.  

Els mètodes de recobriment contemplats segons la normativa DB SE-A són galvanització i 
pintura. 

Es realitzaran controls no destructius com inspecció visual, ultrasons i líquids penetrants per 
càrrec d’una empresa especialitzada.  

Tots els equips necessaris seran proporcionats per el contractista.  

2.3.2. Cotes de control 
 

Oficina tècnica realitzarà plànols de muntatge, els quals seran d’utilitat als muntadors, ja que 

aquests contenen el codi de referència de cada peça, així com una sèrie de contes de control 
per tal que els muntadors tinguin una guia i així s’evitin errors.  

Aquests cotes de control ens seran d’utilitat per tal d’assegurar certes cotes i així evi tat 
l’acumulació d’errors. 

 

2.3.3. Anivellament 

 

A l’hora de realitzar el muntatge és vital que l’estructura quedi anivellada. Per tant, es duran a 
terme, per cada element estructural controls amb anivelladors.  
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2.3.4. Control d’arribada dels materials i transport 

 

Per poder tenir un seguiment de tots els elements que arriben a la ubicació, hi haurà un 

operari encarregat de regular i prendre el control de tot el que arriba. Estarà en contacte amb 

el director d’obra i amb oficina tècnica, així s’aconsegueix que els eleme nts arribin al moment 

oportú.  

Es farà un llistat de tots els elements, material, maquinària amb la data de quan ha arribat, les 

condicions amb que ha arribat, el nombre d’unitats en espera i les unitats que ja estan 
muntades.  

 

2.3.5 Fonaments 

 

Les obres d’excavació de la fonamentació es farà amb maquinaria lleugera, en cas de talls 
temporals de transit s’haurà de senyalitzar. Per la normativa haurà de seguir el CTE DB SE C. 

 

2.3.6 Unions cargolades  

 

Per les unions cargolades hem de fer referencia de la normativa CTE DB-SE-A i s’ha de complir 

amb unions cargolades de l’apartat 10.4, la qualitat dels acabats de les unions de plaques  ha 
de ser superior o igual a N9 

 

3. CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
 

Es seguirà les clàusules que siguin d'aplicació  tretes la Llei de Contractes de l'Estat 

 


