
INSTITUTO DE CIENCIAS  
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 
C/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid 
TEL (+34) 91 3020440    FAX  (+34) 91 3020700 
http://www.ietcc.csic.es 

 

Nº 270R/09DOCUMENT D’IDONEÏTAT TÈCNICA: 

Aquest  Document consta de 22 pàgines 

Area genèrica / Us previst: 

 

Nom comercial: 

Beneficiari: 

Seu Social: 

 

Validesa. Des de: 
 Fins: 

 

14 de desembre de 2009 
14 de desembre de 2014 
(Condicionat a seguiment anual) 

 
 

IDONEIDAD TÉCNICA
UNION EUROPEENNE POUR L’AGREMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION 
EUROPEAN UNION OF AGREMENT MEMBRE DE: 
 
UNIÓ EUROPEA PER A LA EVALUACIÓ DE LA 
EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGREMENT IN BAUWESEN P

ub
lic

ac
ió

n 
em

iti
da

 p
or

 e
l I

ns
tit

ut
o 

de
 C

ie
nc

ia
s 

de
 la

 C
on

st
ru

cc
ió

n 
E

du
ar

do
 T

or
ro

ja
. P

ro
hi

bi
da

 s
u 

re
pr

od
uc

ci
ón

 s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n.
 

SISTEMA DE REPARACIÓ DE 
SOSTRES DE BIGUETES 

EXTEND 
SENETON, S.A. 

c/ Muntaner, 472 
08006 BARCELONA. España 
Tlf. (+34) 934 140 016   Fax: (+34) 932 023 112 
E-mail: seneton@seneton.com 
http://www.seneton.com 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIÓ NÚM. 270R/09 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUT DE CIÈNCIES DE LA CONSTRUCCIÓ EDUARDO TORROJA, 
 
- en virtut del Decret nº 3.652/1963, de 26 de desembre, de la Presidència del Govern, pel qual es faculta al 

Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja, per a estendre el DOCUMENT D’IDONEÏTAT 
TÈCNICA dels materials, sistemes i procediments no tradicionals de construcció utilitzats en l’edificació i 
obres públiques, i de l’Ordre nº 1.265/1988, de 23 de desembre, del Ministeri de Relacions amb les Corts i 
de la Secretaria del Govern, per la qual se’n regula la concessió, 

 
- considerant el article 5.2, apartat 5, del Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE) sobre conformitat 

amb el CTE dels productes, equips i sistemes innovadors, que estableix que un sistema constructiu es 
conforme amb el CTE si disposa d’una avaluació tècnica favorable de la seva  idoneïtat per l’ús previst, 

 
- considerant les especificacions establertes en el Reglament para el Seguiment del DIT del 28 de Octubre 

de 1998, 
 
- considerant la sol·licitud formulada per la Societat SENETON, S.A., de substitució i modificació del 

DOCUMENT D’IDONEÏTAT TÈCNICA núm. 270, al incloure correccions tipogràfiques, modificació del títol 
del document i actualització del text al Sistema de reparació de sostres de biguetes amb ciment 
aluminós EXTEND, 

 
- en virtut dels vigents Estatuts de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 

(UEAtc), 
 
- tenint en compte els informes de visites a obres realitzades per representants del Institut de Ciències de la 

Construcció Eduardo Torroja, els informes dels assajos fets a l’IETcc, i també les observacions formulades 
per la Comissió d’Experts, en la sessió feta el dia 26 de juliol de 1993, 

 
DECIDEIX: 

 
Renovar el DOCUMENT D’IDONEÏTAT TÈCNICA número 270, amb el número 270R/09, al Sistema de 
reparació de sostres de biguetes EXTEND, considerant que, 
 
L’avaluació tècnica realitzada permet concloure que el Sistema és CONFORME AMB EL CÓDIG TÈCNIC DE 
L’EDIFICACIÓ, sempre que es respecti el contingut complert del present document i en particular les 
següents condicions: 

El DOCUMENT D’IDONEÏTAT TÈCNICA constitueix, per definició, una apreciació tècnica favorable per part de l’Institut de Ciències 
de la Construcció Eduardo Torroja, de la aptitud de treball en construcció de materials, sistemes i procediments no tradicionals 
destinats a un us determinat i específic. No te, por sí mateix, cap efecte administratiu, ni representa autorització d’ús, ni garantia. 
 
Abans d’utilitzar el material, sistema o procediment als quals es refereix, cal conèixer integrament el Document, per el que aquest 
tindrà de ser subministrat, per el titular del mateix, en la seva  totalitat. 
 
La modificació de les característiques dels productes o el no respectar les condicions d’utilització, així com les 
observacions de la  Comissió d’Experts, invalida la present avaluació tècnica. 

MOLT IMPORTANT 

C.D.U.: 69.022.325 
Sistemes de construcció 
Systèmes de Construction 
Building System 
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CONDICIONS GENERALS 

Aquest DOCUMENT D’IDONEÏTAT TÈCNICA avala exclusivament el Sistema constructiu proposat del peticionari, el qual 
ha d’anar acompanyat en cada cas, d’acord amb la Normativa vigent, del preceptiu projecte d’edificació i portar-se a 
terme mitjançant la direcció d’obra corresponent. Serà el projecte d’edificació el que contempli en cada cas, les accions 
que el Sistema transmet a l’estructura general del edifici, assegurant que aquestes son admissibles. 

En cada cas, SENETON, S.A. proporcionarà les característiques geomètriques i mecàniques dels perfils del Sistema, així 
com assistència tècnica suficient, que permetin al autor del projecte i/o a la Direcció Facultativa el càlcul i definició per la 
seva execució, incloent tota la informació necessària de cadascun dels components.  

En qualsevol cas, aquest projecte tècnic, que haurà de ser realitzat per un tècnic competent, justificarà el compliment de 
la normativa en vigor, aportant la corresponent memòria de càlcul i la documentació gràfica en la qual es detallin la 
geometria de totes les peces, les condicions de connexió de peces entre sí i les condicions de recolzament en la 
estructura existent. 

CONDICIONS DE CÀLCUL 

En cada cas s’han de comprovar, d’acord amb les condicions de càlcul que s’indiquen en el Informe Tècnic d’aquest 
Document, la estabilitat, resistència i deformacions admissibles, justificant l’adequació del Sistema per suportar els 
esforços mecànics que puguin derivar-se de les accions corresponents als estats límit últim i de servei, en les condicions 
establertes per la Normativa en vigor i per l’ ubicació geogràfica concreta. 

També, s’hauran d’estudiar les accions que el Sistema transmet a la estructura general del edifici, assegurant que 
l’increment de carregues degudes al Sistema de reparació i la transmissió d’esforços que se’n deriven, son admissibles. 

CONDICIONS DE FABRICACIÓ I CONTROL 

El fabricant haurà de mantenir l’autocontrol que en la actualitat realitza sobre las matèries primeres, el procés de 
fabricació i el producte acabat, conforme a les indicacions que es donen en el apartat 6 del present document. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ I POSADA A L’OBRA 

El Sistema de reparació de sostres de biguetes EXTEND avalat en el present document està previst per la reparació 
de sostres unidireccionals de biguetes mitjançant la substitució funcional de les mateixes amb unes bigues compostes per 
peces d’alumini encastades in situ. 

La posta en obra del Sistema te que ser realitzat per SENETON, S.A. o per empreses qualificades, reconegudes per 
aquesta, sota el seu control tècnic, garantitzarán que l’ utilització del Sistema s’efectua en les condicions i camps 
d’aplicació coberts per el present Document, respectant les observacions formulades per la Comissió d’Experts. Una 
copia del llistat actualitzat d’empreses instal·ladores reconegudes per SENETON, S.A. estarà disponible en el IETcc. 

S’han d’adoptar totes les disposicions necessàries relatives a l’estabilitat de les construccions durant el muntatge, que 
fixa, per lo relatiu al Sistema de reparació de forjats EXTEND, SENETON, S.A., amb l’aprovació del Director d’Obra, als 
riscos de caiguda de càrregues suspeses, de protecció de persones i, en general, es tindran en compte les disposicions 
contingudes als reglaments vigents de Seguretat i Salut en el Treball. 

VALIDESA 

El present Document d’Idoneïtat Técnica número 270R/09 substitueix i anul·la el Document nº 270 i es vàlid durant un 
període de cinc anys a condició de: 

- que el fabricant no modifiqui cap de les característiques del producte indicades en el present Document d’Idoneïtat 
Técnica, 

- que el fabricant realitzi un autocontrol sistemàtic de la producció tal i com s’indica a l’Informe Tècnic, 

- que anualment es realitzi un seguiment, per part de l’Institut, que constati el compliment de les condicions anteriors, 
visitant, si ho considera oportú, alguna de les obres realitzades. 

Amb el resultat favorable del seguiment, el IETcc emetrà anualment un certificat que haurà d’acompanyar al DIT, per 
donar-li validesa. 

Aquest Document haurà, per tant, de renovar-se abans del 14 de desembre de 2014. 
 

Madrid, 14 de desembre de 2009 
 

EL DIRECTOR DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES 
DE LA CONSTRUCCIÓ EDUARDO TORROJA 

 
 
 
 

Víctor R. Velasco Rodríguez. 
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INFORME TÈCNIC 
 

1. OBJECTE 
 
Sistema de reforç de sostres nervats 
unidireccionals de biguetes, que consisteix en una 
substitució funcional de les biguetes deteriorades 
mitjançant la col·locació, a sota d’aquestes 
mateixes o flanquejant-les lateralment, de bigues 
extensibles d’alumini (EXTEND), capaces de 
assegurar l’estabilitat del sostre en cas de pèrdua 
total de resistència de la bigueta afectada.  
 
El Sistema no considera la col·laboració de la 
bigueta afectada, prescindint, a efectes de càlcul, 
la possible aportació resistent de les biguetes del 
sostre que es repara. 
 
Aquesta avaluació tècnica, tal i com queda 
reflectida en el DIT nº 270, es va realitzar per 
sostres de biguetes de formigó armat o pretesat 
realitzades amb ciment aluminós. En aquest 
document s’indicava que l’avaluació tècnica 
permetia concloure que el Sistema es vàlid per la 
reparació d’altres tipus de sostres unidireccionals 
sempre que es respectin les indicacions del 
informe tècnic, la compatibilitat dels materials i les 
observacions de la Comissió d’Experts. 
 
 

2. PRINCIPI I DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 
 
El Sistema presenta dos variants: 
 
A. Col·locació sota la bigueta afectada d’una biga 

de reforç EXTEND, amb la qual cosa 
s’aconsegueix la transmissió de càrregues de 
la bigueta a la biga de reforç per mitjà de 
l’ataconament de l‘espai entre amb-dues amb 
morter de retracció controlada (figura 1). 

 
 Si les condicions de l’edifici ho permeten, es  

possible fer la substitució física de la bigueta 
afectada. 

 
B. Col·locació sota la bigueta deteriorada d’una 

safata en forma de U d’acer galvanitzat que 
transmet les càrregues a dues bigues de reforç 
EXTEND, situades una a cada costat de la 
bigueta, per mitjà d’uns perfils transversals 
(travesses), recolzades sobre amb-dues i 
disposats cada metre, de secció rectangular 
(figures 2 i 3). L’espai entre la bigueta afectada 
i la safata d’acer galvanitzat s’atacona amb 
morter de retracció controlada, amb la qual 
cosa es garanteix la transmissió de càrregues. 

 
 L’ajustament i el penjament dels perfils 

transversals a la biga EXTEND es fa 
mitjançant unes abraçadores en forma 
d’omega aplanada subjectes entre si amb 
rodons roscats, que serveixen per a regular 

l’alçària de les travesses. Per tal de prevenir el 
parell galvànic que hi pogués haver, cal evitar 
el contacte de l’acer de les abrasadores amb 
l’alumini del perfil col·locant entre ambdós un 
junt plàstic. 

 
La transmissió d’esforços als murs, jàsseres o 
cèrcols armats en què el sostre descansa, es fa  
mitjançant suports subjectes a aquests amb  
encolatges de tipus químic o mecànic segons els 
casos. Aquests suports reben directament els 
perfils de reforç. 
 
Segons com sigui l’estructura portant existent, hi 
ha diverses possibilitats de connexió de la biga de 
reforç EXTEND, en les seves dues variants 
(veure figures 4 a 7). 
 
En qualsevol cas, l’elecció del tipus d’ancoratge 
entre la peça de recolzament i l’element de suport 
(mur o biga) es realitzarà en funció del material, el 
tipus i l’estat del suport i de les càrregues a 
transmetre. 
 
El Sistema, per les característiques dels materials 
que s’utilitzen, suposa un reduït increment de pes 
a l’edifici. La constitució telescòpica de la biga de 
reforç en permet un transport, una manipulació i 
un muntatge fàcils i còmodes. 
 
 

3. MATERIALS I COMPONENTS 
 
3.1 Alumini 
 
Les característiques de l’aliatge d’alumini emprat 
en la fabricació dels perfils d’alumini extruït i les 
peces de recolzament, es donen a la taula 1: 

TAULA 1. DADES DE L’ALUMINI 

Aliatge i tractament 
Aliatge del subministrador EN AW-606035 

Correspondència 
aproximada 

Simbòlica EN AW-6063 

Numèrica EN AW-AL Mg0,7Si 

DIN AlMgSi0,5 F22 

Tractament T6 

Propietats físiques 
Densitat 2.700 kg/m3 

Coeficient de dilatació tèrmica 
lineal (20 a 100 ºC) 23·10-6 K-1 

Mòdul d’elasticitat 69.000 MPa 

Coeficient de Poisson 0,3 

Propietats mecàniques 
Resistència a tracció (Rm) ≥ 215 MPa 

Límit elàstic (Rp0,2) ≥ 190 MPa 

Allargament (A) ≥ 10 % 

Duresa Brinell (HB) 67 
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3.2 Acer galvanitzat 
 
Les peces especials per la Solució B (perfils, 
safates, volanderes i rodons) es fabriquen amb 
acer no aliat laminat en calent S235JR segons 
UNE-EN 10025, galvanitzat en calent per 
immersió segons norma UNE-EN ISO 1461 
 
 
 
3.3 Morter hidràulic de retracció 

controlada EMACO S88 Tixotròpic 
 
Morter Tixotròpic a base de ciment hidràulic, 
àrids seleccionats, adicions i fibres sintètiques 
de poliacrilonitrilo, d’alta compatibilitat amb el 
formigó, per reparació estructural, subministrat 
per BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Es fa servir pel rebliment entre la bigueta a 
reforçar i la biga EXTEND per garantir la 
transmissió de càrregues. 
 
El morter disposa de Marcat CE segons norma 
UNE-EN 1504-3, Clase R4. 
 
Característiques: 
- Densitat del 
 Morter amasat: aprox. 2,2 g/cm3. 
- Aigua d’amasat: 3,8 l/saco de 25 kg. 
- Temperatura d’aplicació: entre 5 ºC y 30 ºC. 
- Temps de treball: 60 min. 
- Espessors aplicables: de 10 a 40 mm. 
- Absorció capil·lar  
 (UNE-EN 13057): < 0,5 kg/m2·√h 
- Resistència a flexotracción 
 a 28 dies (UNE-EN 12190): 10 N/mm2. 
- Resistència a compressió 
 a 28 dies (UNE-EN 12190): 70 N/mm2. 

- Mòdul de elasticitat 
 a 28 dies (UNE-EN 13412): > 20.000 MPa. 
- Adherència al formigó 
 (UNE-EN 1542): ≥ 2,0 MPa. 
- Adherència al formigó desprès 
 de cicles tèrmics (UNE-EN 13687): ≥ 2,0 MPa. 
- Expansió (UNE-EN 12617-4): < 0,08 %. 
- Retracció (UNE-EN 12617-4): < 0,08 %. 
- Contingut en clorurs 
 (UNE-EN 1015-17): ≤ 0,05 %. 
- Resistència a la carbonatació 
 (UNE-EN 13295): aprox. 1 mm. 
 
Segons certificat emes pel subministrador del 
morter, aquest es compatible amb el ciment 
aluminós ja endurit de les biguetes a reforçar. 
 
 

4. COMPONENTS DEL SISTEMA 
 
4.1 Biga EXTEND 
 
Biga extensible d’alumini a base de perfils 
tubulars amb cares de gruix variable, formada per 
dos o tres trams, dels quals el que té el cantell 
mes gran es situa al centre. La connexió entre els 
diferents trams es fa per mitjançant una simple 
penetració. (figura 8). 
 
Es defineixen cinc tipus de perfil base de secció  
rectangular (figura 8; taula 2) per a la constitució 
dels quatre tipus de bigues (taula 3). 

 
TABLA 2: CARACTERÍSTIQUES PERFILS BASE 

Perfil 
Tipus 

Dimensions (mm) Àrea 
cm2 

Ix 
cm4 

Wx 
cm3 

Iy 
cm4 

Wy 
cm3 

Pes 
kg/m h b 

P-14 145 62 17,85 568,72 69,01 101,33 31,44 4,82 
P-16 162 73 20,41 813,58 100,92 162,83 44,79 5,55 
P-18 179 84 22,79 1113,29 124,91 249,22 59,27 6,20 
P-20 197 95 27,65 1681,65 170,73 380,53 79,90 7,52 
P-22 218 107 32,92 2499,49 229,57 566,81 105,70 8,95 
P-24 242 120 40,95 3922,98 324,21 866,14 144,36 11,14 

 
 

TABLA 3: TIPUS DE BIGUES 

Biga Tipus Perfils 
V-16 P-14 P-16 
V-18 P-16 P-18 
V-20 P-18 P-20 
V-22 P-20 P-22 
V-24 P-22 P-24 

 

La relació entre les longituds dels perfils que 
constitueixen la biga EXTEND s’ha de calcular en 
cada cas. 
 
No obstant això, amb caràcter general, la biga es 
configura de la manera següent: 
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- Biga de tres trams: 
 Tram central de L/2 i laterals de L/4 mes la 

longitud mínima d’encastament, sent L la 
longitud total de la biga (figura 9). 

 
- Biga de dos trams: 
 El perfil de major altura és de 2L/3 i el de 

menor altura de L/3 més la longitud mínima de 
encastament, sent L la longitud total de la biga 
(figura 10). 

 
La longitud mínima d’encastament es fixa al 
menys en tres vegades el cantell del perfil mes 
gran i ha de ser objecte de comprovació desprès 
de la posada a l’obra, ja que en depèn el 
comportament rígid del nus. Opcionalment, i a 
petició del usuari, els perfils poden portar 
marques o perforacions que en facilitin aquesta 
comprovació. 
 
 
4.2 Suports 
 
Peça d’alumini que transmet mitjançant els 
ancoratges les càrregues de la biga de reforç 
EXTEND a l’element resistent. 
 
Les característiques i propietats de l’alumini han 
quedat definides en el punt 3.1. 
 
Es presenten quinze tipus diferents, segons el 
tipus de biga i la solució de recolçament de la 
solució adoptada (figures 11 a 15). 
 
 
4.3 Morter de rebliment 
 
Es fa servir de rebliment entre la bigueta a 
reforçar i la biga EXTEND, amb l’objecte de 
garantir la transmissió de càrregues. 
 
Els gruixos admesos per aquest material permet 
la seva col·locació tan en espais petits com pot 
ser el centre del reforç, com en espais mes 
grans, com els que poden estar en els extrems 
del mateix. Aquest  darrer aspecte es el que 
permet la correcta transmissió de càrregues 
entre el sostre i el reforç. 
 
La resistència necessària mínima a compressió 
es de 17,5 MPa. 
 
 
4.4 Ancoratges 
 
La definició del tipus posició i nombre 
d’ancoratges per a la fixació de les plaques de 
ancoratge al suport es realitzarà en funció del 
material base de recolzament i dels esforços 
transmesos al mateix, havent de reflectir-se  en el 
projecte tècnic. 
 
Aquestes dades seran facilitades per el 
responsable del Sistema, en funció de les 

recomanacions del fabricant del ancoratge al 
suport per cada material base de recolzament. 
 
Es responsabilitat de l’empresa instal·ladora i la 
Direcció facultativa, la comprovació de la 
adequació del ancoratge, definit al projecte 
tècnic, amb l’element suport executat en obra. 
 
4.5 Peces especials. Solució B 
 
Totes aquestes peces son d’acer galvanitzat, les 
dimensions i espessors de les mateixes es  
determinaran per càlcul en cada cas. 
 
Les peces, segons s’indica a la figura 2, son: 
 
1.- Safata en forma de U, per el recolzament de 

la bigueta. 
 
2.- “Kit de muntatge”, constituït per abraçadores 

i rodons roscats: 
 Abraçadores: platines de 40 mm d’ampla  en 

forma d’omega. 
 Rodons roscats amb les volanderes i 

femelles corresponents. Permeten anivellar 
els perfils tranversals o travesses. 

 
3.- Perfils tranversals de secció en U, situats 

cada metre, per transmetre les càrregues a 
les bigues EXTEND, disposades lateralment 
a la bigueta que és objecte de reforçament. 

 
A les figures 16 a 20 queden recollides les peces 
que conformen la solució B, per cada biga 
EXTEND. 
 

5. FABRICACIÓ 
 
Els materials i components utilitzats en el 
Sistema son subministrats per: 
 
Perfils i suports d’alumini: 

Hydro Aluminium La Roca, S.A., a partir del 
material de base pre-escalfat, per mitjà de 
l’extrusió amb premsa de 5500 i 7200 tones 
segons la secció, es conformen els perfils. 
Tenen equips de tractament tèrmic i de 
tracció. 

 
Morter de rebliment EMACO S88 Tixotròpic: 

BASF Construction Chemicals España, S.L.. 
 
Qualsevol del materials o components utilitzats 
en la fabricació del Sistema podran ser 
subministrats per fabricants diferents als indicats 
sempre que es garanteixin, mitjançant 
certificació, que els nous materials o components 
compleixen les mateixes condicions que les 
indicades per els mateixos en el Document, en 
especial amb la compatibilitat química del morter. 
Qualsevol canvi de subministrador s’haurà de 
notificar prèviament per la seva aprovació al 
IETcc. 
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6. CONTROL DE QUALITAT 

 
SENETON, S.A. ha de tenir registrats els controls 
i certificats que a continuació s’indiquen per a 
assegurar la qualitat i l’operativitat dels 
productes. Aquests estaran a disposició del 
IETcc. 
 
 
6.1 Control de recepció de primeres 

matèries o components 
 
6.1.1 Perfils i suports d’alumini 
 
Certificats amb cada partida, emesos per la 
empresa subministradora, que garanteixen: 
 
- La composició química del material. 
- Les característiques mecàniques del material. 
- Les característiques geomètriques de la peça 

(toleràncies dimensionals segons la norma 
DIN 7615). 

 
L’empresa subministradora Hydro Aluminio La 
Roca, S.A. està en possessió del certificat de 
qualitat segons ISO 9001, amb el número 
ES97/0702, emès per SGS, per la “Fabricació de 
perfils d’alumini, i encaix de perfils amb ruptura 
de pont tèrmic”. 
 
Hydro Aluminio La Roca, S.A. també te un 
certificat de Gestió Mediambiental segons ISO 
14001, amb número ES04/0862/MA, emès per 
SGS. 
 
 
6.1.2 Peces d’acer galvanitzat 
 
Certificats amb cada partida, emesos per l’ 
empresa subministradora, que garanteixen: 
 
- La composició química del material. 
- Les característiques mecàniques del material. 
- Les característiques geomètriques de la peça. 
- El gruix mínim del recobriment. 
 
 
6.1.3 Ancoratges 
 
Certificat de característiques del producte emès 
per l’empresa subministradora. Quan calgui, el 
ancoratge tindrà el marcatge CE. 
 
 
6.1.4 Morter de rebliment  
 
Certificat de característiques del producte emès 
per l’empresa subministradora. 
 
El fabricant del morter haurà de garantir la 
compatibilitat química entre el morter subministrat 
i el formigó endurit de la bigueta a reforçar. 
 

 
6.2 Control de la posada a l’obra del 

Sistema 
 
Com s’indica a les Condicions Generals d’aquest 
Document, les obres s’han de dur a terme sota la 
direcció preceptiva de l’obra. 
 
La posada a l’obra serà realitzada per 
SENETON, S.A. o per muntadors autoritzats per 
aquesta, d’ acord amb les especificacions 
tècniques d’aquest Document. SENETON, S.A. 
proporciona Asistencia Técnica durant les fases 
de projecte i execució. 
 

7. ETIQUETAT, TRANSPORT I 
EMMAGATZAMATGE  
 
7.1 Etiquetat 
 
Els perfils portaran una etiqueta on s’ indiqui: 
 
- Marca comercial del fabricant. 
- Tipus de perfil. 
- Longitud. 
- Logotip i número de DIT. 
 
7.2 Perfils d’alumini 
 
- S’han de transportar i emmagatzemar de 

manera que no pateixin deformacions. Quan 
un perfil, per causa de algun contratemps 
s’hagi deformat, haurà de ser  refusat, i no 
se’n permetrà l’adreçament o la reparació. 

 
- S’ha d’evitar el contacte amb aigua o neu. 
 
- S’ha d’evitar la condensació d’aigua. 
 
 Un cop s’han obert, els embalatges tenen cal 

que es buidin el mateix dia. 
 
 Els paquets, oberts o tancats, no s’han d’ 

emmagatzemats en locals humits. 
 
- Cal que disposin d’una bona ventilació. 
 
 En cas de risc de condensació d’aigua, no 

s’han de recobrir els paquets amb plàstic per 
tots costats. Caldrà tenir  en compte 
especialment, el fet de deixar un espai lliure 
suficient entre la cara superior del material 
emmagatzemat i l’embalatge. 

 
 Les peces d’alumini que tinguin taques d’ 

aigua o de corrosió, només es podran netejar 
amb un tractament mecànic de la superfície 
(poliment) sempre i quan la forma geomètrica 
de la peça ho permeti. 

 
7.3 Morter de reblert, resina epoxídica i 

ancoratges 
Es seguiran les recomanacions dels fabricants 
del morter, la resina i els encoratges relatius a 
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condicions de emmagatzematge i conservació 
dels productes. 
 
El morter, la resina i els ancoratges es 
emmagatzemaran seguint les recomanacions del 
fabricant dels mateixos. 
 
 

8 POSADA A L’OBRA 
 
8.1 Especificacions generals 
 
La posada a l’obra del sistema haurà de ser 
realitzada per SENETON, S.A. o per empreses 
qualificades i especialitzades en el muntatge de 
sistemes de reforç i reparació d’elements 
estructurals, reconegudes per SENETON, S.A., 
sota el seu control i assistència tècnica, d’acord 
amb les especificacions d’aquest document. 
 
En qualsevol cas, SENETON, S.A. facilita totes 
les dades necessàries per realitzar el projecte i 
execució del projecte de reforç del sostre; havent 
de proporcionar, si així si es demana, assistència 
tècnica durant les fases de projecte i execució, 
incloent la resolució dels punts singulars. 
 
 
8.2 Ancoratges 
 
Els ancoratges de fixació de les platines al suport  
no formen part del Sistema i per tant no s’han 
avaluat. No obstant, en el projecte tècnic haurà 
de quedar definida la posició i el nombre 
d’ancoratges en funció del tipus i estat del suport 
i dels esforços transmesos. 
 
En obra s’haurà de comprovar el tipus i l’estat del 
suport, i si els ancoratges previstos en el projecte 
tècnic son adequats al mateix. En cas que el 
ancoratge previst no fos l’adequat, haurà de 
substituir-se amb l’aprovació de la Direcció 
Facultativa. 
 
 
8.3 Muntatge 
 
Cada cas requerirà un estudi particular però, per 
regla general, compren les següents fases (veure 
figura 21): 
 
a) Estintolament del sostre que és objecte de 

reforçament, si fos necessari per condicions 
de seguridad. 
 

b) Localitzar i descobrir els nervis malmesos del 
sostre en tota la seva longitud, mitjançant 
desmuntatge del cel ras, repicat de 
revestiments, etc., segons el tipus d’ acabat 
de la superfície inferior del sostre a tractar. 
 

c) Desviació de les instal·lacions existents si fos 
necessari. 
 

d) Sanejar les parts afectades de les biguetes 
que son objecte d’intervenció, i eliminar les 
zones degradades. 
 

e) Recompondre, en cas que fos necessari, la 
zona inferior de la bigueta a reforçar, desprès 
d’haver-la netejat de pols i greix. 
 

f) Picar els revestiments a la zona d’ubicació 
dels suports. 
 

g) Replantejar i col·locar els suports. 
 

h) Muntar la biga EXTEND. Comprovar 
rigorosament que les longituds d’encastament 
dels perfils son com a mínim tres vegades el 
cantell del mes gran. Comprovar que la biga 
s’ha col·locat correctament en els suports. 
 

i) Ataconar l’espai entre la biga EXTEND i la 
bigueta reforçada amb morter de retracció 
controlada EMACO S88 Tixotròpic i, 
comprovar que omple totalment l’espai entre 
ambdues. 

 
Es seguiran les recomanacions de posta a l’obra 
proporcionades pels fabricants dels morters i la 
resina relatius a la posada a l’obra dels 
esmentats productes. 
 
A la solució B (veure figura 22), desprès del 
muntatge de les bigues EXTEND s’han de 
disposar les travesses i la safata sota la bigueta, i  
ataconar-ne l’espai que queda entre aquestes i la 
bigueta tal com s’indica al apartat (i). 
 
 

9 REFERENCIES D’ UTILITZACIÓ 
 
 
La fabricació i utilització del Sistema de reparació 
de sostres EXTEND es realitza des de l’ any 
1993. 
 
El fabricant aporta, com a referències les 
següents obres de reparació de sostres: 
 
1992/1993: 
• Edifici d’habitatges. Av. Marqués de Montroig, 

Polígon Sant Roc. Badalona (Barcelona). 90 
m2. 

• Edifici d’habitatges. Av. Les Corts. Barcelona. 
4.359 m2. 

• Edifici d’habitatges. Barri EL XUP. Manresa 
(Barcelona). 226 m2. 

• Edifici d’habitatges. C/Nostra Senyora dels 
Àngels. Barcelona. 162 m2. 

• Edifici d’habitatges. C/ de la Juventud. 
L'Hospitalet de Llobregat. (Barcelona). 201 
m2. 

• Edifici d’habitatges. C/ Mas, L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona). 228 m2. 
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2003: 
• Restaurant. Rambla Guipúscoa. Barcelona. 

145 m2. 
• Edifici d’habitatges plurifamiliar. C/ Mareny 

Blau. Sueca (Valencia). 360 m2. 
 
2004: 
• Edifici d’habitatges plurifamiliar. C/Lincoln, 

Barcelona. 556 m2. 
• Edifici d’habitatges plurifamiliar. C/ Pau 

Alcover. Barcelona. 750 m2. 
• Sostre sanitari. IES. Caravaca. Murcia 800 m2. 
 
2005: 
• Sostre sanitari. IES. Cartagena. Murcia 1.120 

m2. 
• Edifici d’habitatges plurifamiliar. C/ Concepció 

Delcloux. Ripoll. Barcelona. 630 m2. 
 
2006: 
• Edifici d’habitatges plurifamiliar. Passeig 

Maragall. Barcelona. 600 m2. 
• Edifici. C/ Major. Caldes de Montbui. 

Barcelona. 120 m2. 
 
2007: 
• Edifici d’habitatges plurifamiliar. Av. Borbó. 

Barcelona. 300 m2. 
• Edifici dotacional. Recinte Roger Rojo. 

Masquefa. Barcelona. 200 m2. 
 
2008: 
• Edifici d’habitatges plurifamiliar. C/ Les Moles. 

Barcelona. 480 m2. 
• Edifici d’habitatges plurifamiliar. C/ Miquel del 

Prat. Barcelona. 90 m2. 
 
 
 

10. MEMORIA DE CÁLCUL 
 
En tots els casos s’ha de comprovar l’estabilitat i 
la resistència del Sistema, i s’ha de deduir 
d’aquest estudi el dimensionament dels perfils. 
També s’ha de justificar l’adequació del 
procediment per a suportar els esforços 
mecànics i deformacions que es puguin derivar 
de les accions a les quals estarà sotmès el 
Sistema. 
 
El model de càlcul que s’utilitza no te en 
consideració la possible aportació resistent del 
sostre existent. 
 
Es considera que les bigues tenen dos suports, i 
suporten una inèrcia variable, per la qual cosa 
estan construïdes per trams d’inèrcia diferent. 
Per fer aquest càlcul s’ha de seguir la teoria 
general de resistència de material i s’ha de tenir 
en compta per les limitacions de fletxa la 
Normativa vigent. 
 

El càlcul i dimensionat de la estructura s’ha de 
realitzar  segons l’Eurocódig 9, “Projecte 
d’estructures d’alumini”, i els Documents Bàsics 
del CTE de Seguretat estructural (DB-SE) i 
d’Accions a l’edificació (DB-SE-AE). 
 
El fabricant disposa d’àbacs d’utilització de les 
diferents bigues en funció d’intereix, distancia 
entre recolzaments, càrregues i deformacions 
màximes. Les dades hauran de ser analitzades i 
considerades pel tècnic autor del projecte de 
reparació i per el Director de l’obra. 
 
 

11. ASSAJOS 
 
 
Part dels assajos s’han realitzat a l’Institut de 
Ciències de la Construcció Eduardo Torroja 
(IETcc) els resultats es reflecteixen a l’informe nº 
16.493; i un altre part dels assajos han estat 
realitzats a altres laboratoris. 
 
 
11.1 Assajos d’identificació dels materials 
 
Les empreses subministradores dels materials o 
components han aportat, mitjançant certificació, 
els valors característics dels mateixos. 
 
 
11.2 Assajos d’aptitud d’utilització 
 
11.2.1 Assajos de comportament mecànic de la 

biga EXTEND 
 
S’han realitzat assajos en el Laboratori d’ Assajos 
de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge 
del Departament de Política Territorial i Obres 
Publiques de la Generalitat de Catalunya 
(referències núm. 3168, 12 de juny de 1992; 
3543, 28 d’octubre de 1992; 3717 i 3726, 9 de 
novembre de 1992; 3726), i el Laboratori de 
Materials de l'E.U.P.B. de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (referències núm. I-
32.1; I-32.2, febrer de 1993; I-32.3, abril de1993; 
I-32.4, Abril de 1993) sobre bigues d’alumini 
biapoyades, compostes per tres perfils muntats 
de forma telescòpica, variant la longitud de 
penetració entre els mateixos. 
 
Els gràfics càrrega/deformació obtinguts a partir 
de diferents configuracions de càrregues, 
permeten concloure que per a longituds 
d’encastament entre els perfils, que constitueixen 
la biga, de tres o més vegades el cantell del més 
gran, els valors de deformació obtinguts son 
coherents amb els valors corresponents al càlcul 
teòric d’una biga amb dos suports, constituïda 
per trams d’inèrcia diferent, units rígidament entre 
sí. 
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11.2.2 Assajos de comportament mecánic del 
Sistema 

 
S’han fet assajos a l’Institut de Ciències de la 
Construcció Eduardo Torroja (IETcc), Informe nº 
16.493. 
 
 
a) Objecte dels assajos 
 
Es tracta d’assajar el sistema de reforçament i 
reparació de sostres, simulant les condicions més 
desfavorables en què es puguin trobar. 
 
 
b) Disposició dels assajos 
 
Sobre murs de maó foradat doble de mig peu de 
gruix i 50 cm d’amplada, lliscats i amb una 
separació entre cares externes de 4,00 m i 
internes de 3,75 m, s’hi carreguen biguetes amb 
les característiques que es detallen més 
endavant, les quals constituïen l’element que 
calia reforçar. 
 
Per simular el pes dels sostres superiors, es van 
disposar uns perfils metàl·lics sobre la cara 
superior dels murets de maó, i enrasats amb les 
biguetes. Aquests perfils s’ancoraven al terra 
mitjançant cables d’acer. 
 
Per els assajos es van utilitzar biguetes 
fabricades a l’Institut, fetes d’un formigó  la 
resistència del qual era de 96 kp/cm2, que 
portaven com a armadura de comprensió un rodo 
de 8 mm de ø, i d’armadura de tracció un de 4 
mm que s’estenia als 2/3 de la longitud total de la 
bigueta a la zona central. 
 
Es va col·locar una biga de reforç EXTEND del 
tipus V-20 a sota de cada una de les biguetes, 
sent la relació de longitud entre els perfils la 
definida de caràcter general en 3.1 per a bigues 
de tres trams. Els suports utilitzats son del tipus 
200x200x90/C i ha cinc encoratges per suport, de 
tipus químic, sistema HIT de HILTI (rodons HIT 
M12/115; cartutx HIT C-20; maniguet de tamís 
ø16). 
 
 
c) Dispositiu d’aplicació de càrregues 
 
En aquests assajos es comptava amb un equip 
d’aplicació de càrregues compost per un cric de 
20 Mp i un dinamòmetre, disposats de manera 
que la càrrega màxima assolida era de 10 Mp. 
 
La pressió que hi havia al cric era mesurada per 
un captador de pressió situat al extrem; la lectura 
era recollida per un ordenador cada tres segons. 
També es llegien, mitjançant l’ordinador, els 
flexímetres que es posaven sota les biguetes 
mesurar-ne les fletxes. Un al centre del tram i dos 
més a 10 cm dels suports. 

La càrrega era aplicada mitjançant un perfil de 
repartiment col·locat a sota del cric, que 
descarregava en dos corrons que descansaven a 
l’hora sobre unes plaques col·locades sobre la 
bigueta i collades amb escaiola. 
 
Aquestes plaques, que eren els punts de càrrega 
sobre la bigueta, es col·locaven a terços de la 
llum a les biguetes assajades a flexió i a 50 cm 
dels suports de les biguetes assajades a tall. 
 
 
d) Fases de càrrega 
 
 
Un cop col·locats tots els dispositius de càrrega 
(plaques, corrons, crics, perfil de repartiment...) 
sobre una bigueta, es va iniciar el procés de 
càrrega. Tan als assajos de flexió com de tall, la 
càrrega es va aplicar en esglaons de 200 kp fins 
arribar a 600 kp. Llavors es va descarregar. Una 
vegada es va estabilitzar la fletxa es va reiniciar 
el procés de càrrega igualment en esglaons de 
200 kp fins el trencament  del sistema assajat. 
 
La fletxa que s’obté en els resultats dels assajos, 
correspon a la fletxa en el moment de càrrega 
indicat, excepte la fletxa residual obtinguda en la 
descarrega de la primera fase de l’assaig. 
 
El valor de càrrega de 1.500 kp que es dona a la 
fletxa, correspondria a la càrrega total sense 
majorar que actua sobre una banda de sostre de 
0,70 m, amb una llum de tram de 3,75 m i una 
càrrega uniformement repartida de 570 kp/m2 
(pes propi mes sobrecàrregues). 
 
 
c) Resultat dels assajos 
 
Tot seguit es resumeixen els valors mes 
significatius dels assajos que s’han dut a terme. 
 
FLEXIÓ 1 
 
- Fletxa en 1.500 kp: 6,94 mm. 
- Càrrega de trencament: 54,40 kN. 
- Tipus de trencament: Aixafament del mur. 
 
FLEXIÓ 2 
 
- Fletxa en 1.500 kp: 7,85 mm. 
- Càrrega de trencament: 62,00 kN. 
- Tipus de trencament: Aixafament del mur. 
 
TALL 1 
 
- Fletxa en els suports 
 en 1.500 kp: 0 y 0,29 mm. 
- Càrrega de trencament: 72,50 kN. 
- Tipus de trencament: Aixafament del mur. 
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TALL 2 
 
- Fletxa en els suports 
 en 1.500 kp: 0 y 0 mm. 
- Càrrega de trencament: 67,44 kN. 
- Tipus de trencament: Aixafament del mur. 
 
En cap dels quatre assajos no es va observà, en 
el moment del trencament, cap efecte local 
(abonyegament, aixafament de l’ala, etc.) en els 
perfiles ni en les connexions entre aquests. No hi 
va haver tampoc deformacions importants en la 
connexió entre els perfils, de manera que 
desprès de la prova es podien fer lliscar un 
respecta del altre. Els suports no tenien 
deformacions apreciables. 
 
S’adjunten els gràfics de càrrega total / fletxa 
corresponents als assajos de flexió (gràfics 1 i 2), 
on s’indiquen les fletxes en el centre del tram 
(F1) i en els suports (F2 i F3). 
 

 

 
 
 

 
 
12. AVALUACIÓ DE L’APTITUD DE L’ÚS 

 
El Sistema, tal i com es considera en aquest 
Document, es apta per a la de reparació de 
sostres al qual es destina. 
 

El Sistema proposat, suposa una reducció de la 
alçada lliura del espai situat sota el sostre objecte 
del reforç. 
 
12.1 Compliment de la normativa nacional 
 
12.1.1 SE - Seguretat estructural 
 
La present avaluació Técnica i els assajos 
realitzats, han permès comprovar que el model 
de càlcul proposat es coherent amb el 
comportament del Sistema, segons es descriuen  
a l’apartat 8. 
 
El projecte tècnic haurà de comptar amb el seu 
corresponent annex de càlcul d’estructures, on 
s’especifiquin els criteris de càlcul adoptats, 
hauran de ser conformes al que estableix el 
present document i justificar el compliment dels 
requisits bàsics de resistència i estabilitat (SE 1) i 
d’aptitud de servei (SE 2) del CTE. 
 
Donat que el Sistema es un sistema de reparació 
de sostres, no s’ha d’oblidar que el sostre forma 
part d’una organització estructural mes amplia, la 
del edifici, havent-ne de comprovar la capacitat 
global de la mateixa, la adequació de la resta 
d’elements que han de transmetre les càrregues 
fins a la fonamentació i la incidència sobre els 
mateixos del reforç. 
 
El Sistema degut al poc pes específic del material 
utilitzat, alumini, suposa un reduït increment de 
les càrregues gravitatòries sobre els elements 
estructurals verticals i en últim terme sobre la 
fonamentació; no obstant s’haurà de comprovar, 
en cada cas, la capacitat dels mateixos amb el 
increment de càrregues, així com el nivell de 
tensions en el terreny. 
 
El Sistema no proporciona la recuperació de les 
deformacions existents en el sostre a reparar. El 
projectista del reforç haurà de considerar que les 
deformacions i fletxa que produeixen les 
càrregues i sobrecàrregues avaluades en el 
càlcul del reforç, es sumaran a las ja existents en 
l’element a reparar. 
 
 
12.1.2 SI - Seguretat en cas d’incendi 
 
La estructura de reforç, incloent els ancoratges, 
haurà de quedar convenientment protegida front 
a la acció del foc, de manera que es compleixi 
l’exigència bàsica de Resistència al foc de la 
estructura (SI 6) en funció de les característiques 
concretes del edifici, segons es recull en el CTE-
DB-SI.  
 
 
12.1.3 SU – Seguretat d’utilització 
 
No procedeix. 



 

 13

12.1.4 HS - Salubritat 
 
Els components del Sistema, un cop instal·lat, 
segons declara el fabricant del mateix, no 
contenen ni alliberen substancies perilloses 
segons la legislació nacional i europea. 
 
 
12.1.5 HR - Protecció front al soroll 
 
Segons queda establert l’ “Àmbit d’aplicació” del 
CTE-DB-HR, relatiu a Protecció front al soroll, 
queden excloses del àmbit d’aplicació del 
document  “les obres d’ampliació, modificació, 
reforma o rehabilitació en els edificis existents, 
excepte si es tracta d’una rehabilitació integral”.  
 
 
12.1.6 HE – Estalvi d’energía 
 
 
No procedeix 
 
 
12.2 Utilització del producte. Posada a 

l’obra i limitacions d’ús 
 
 
12.2.1 Posada a l’obra 
 
Haurà de comprovar-se de forma rigorosa que la 
longitud d’emportament entre els perfils 
constitutius de la biga EXTEND, no es inferior al 
mínim, fixat en tres vegades el cantell  del més 
gran, ja que d’això depèn el comportament rígid 
del nus i, en conseqüència, la coherència del 
model de càlcul definit amb el comportament real 
del Sistema. 
 
En cas d’utilització del sistema de reforç, a la 
solució B, en condicions d’alta exposició a la 
presencia de clorurs, com per exemple a prop del 
mar, hauran d’utilitzar-se peces d’acer inoxidable 
en comptes d’acer galvanitzat. 
 
S’haurà de cuidar-se especialment l’aplicació del 
material de reblert (morter EMACO S88 
Tixotròpic) entre la bigueta afectada i el reforç, 
comprovant-se que colmata la totalitat del espai 
compres entre ambdós, per garantir una 
adequada transmissió de càrregues. 
 
Prèviament a la instal·lació del Sistema, s’haurà 
de verificar el tipus i estat del suport per a la 
definició del tipus i número d’ancoratges. 
 
 
 
 
 
 
 
 

S’hauran de seguir les instruccions de 
manipulació i seguretat dels morters i de la resina 
proporcionades pels subministradors dels 
productes. 
 
 
12.2.2 Limitacions d’ús 
 
La present avaluació Técnica cobreix únicament 
las aplicacions del sistema recollides en aquest 
document. 
 
La present avaluació no contempla els sostres 
biguetes de fusta. 
 
 
12.3 Gestió de residus 
 
S’hauran de seguir les especificacions del Real 
Decret 105/2008 per el que es regula la 
Producció i Gestió dels Residus de Construcció i 
Demolició, així com les reglamentacions 
autonòmiques i locals que siguin d’aplicació. 
 
 
12.4 Manteniment i condicions de servei 
 
L’ú del alumini com matèria prima del reforç 
proporciona una millor durabilitat front a la 
corrosió. 
 
S’hauran de seguir les disposicions sobre 
durabilitat recollides en el Eurocódigo 9 sobre 
“Projecte d’estructures d’alumini” (Apartats 2.4 y 
3.4). 
 
 

13. CONCLUSIONS 
 
Verificant-se durant la fabricació dels perfils 
l’existència d’un control de qualitat que compren 
un sistema d’autocontrol en el que el fabricant 
comprova la idoneïtat de las materies primeres, 
el procés de fabricació i control del producte. 
 
Considerant que el procés de fabricació i posada 
a l’obra està suficientment contrastat per la 
pràctica i els assajos, s’estima favorablement, en 
aquest DIT, la idoneïtat dús del Sistema proposat 
per el fabricant. 
 
ELS PONENTS: 
 
 
 
Antonio Blázquez, Rosa Senent 
Arquitecto. Arquitecto 
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14. OBSERVACIONS DE LA COMISIÓ D’ EXPERTS 
 
Les principals observacions de la Comissió d’ 
Experts, en sessió celebrada a l’Institut de 
Ciències de la Construcció Eduardo Torroja el 26 
de juliol de 1993 (1), van ser les següents: 
 
- S’ha d’assegurar abans de l’actuació amb el 

sistema de reforç avaluat, que les causes que 
originaren la degradació dels forjats existents 
(humitats, pèrdues de les instal·lacions de 
sanejament o abast d’aigua, etc.) han sigut 
corregides. 

 
- La facilitat de muntatge del Sistema, permet 

una ràpida posada a l’obra del mateix. 
 
- Degut a les seves característiques 

geomètriques i d’acord amb els assajos 
realitzats, ha demostrat un bon comportament 
resistent i deformacional adequat per rebre 
sobrecàrregues de certa consideració. 

 
- Es recomanable realitzar marques visibles als 

perfils, que constitueixen la biga EXTEND, 
amb la finalitat de facilitar a la operació de 
muntatge, la comprovació del correcte 
assemblatge dels mateixos, assegurant-se la 
correcta dimensió de la longitud 
d’encastament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1) La Comisión de Expertos estuvo integrada por 

representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 
 
- ADIGSA - Generalitat de Catalunya. 
- Ayuntamiento de Madrid. 
- CEDEX. 
- C.E.N.I.M. (C.S.I.C.). 
- CIETAN. 
- Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Barcelona. 
- Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. 
- Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 
- Dirección General de Arquitectura y Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya. 
- Dirección General para la Vivienda y Arquitectura. 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 
Ambiente. 

- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de 

Madrid. 
- Institut de Tecnologia de la Construcció. Generalitat de 

Catalunya. 
- Instituto Técnico de Materiales de Construcción 

(INTEMAC). 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 
 

- S’hauran de seguir les recomanacions de 
posada a l’obra del fabricant del morter de 
retacat. 

 
- Es recorda la obligació del compliment del 

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) en 
referència a protecció contra incendis i amb la 
necessitat de procedir a protegir l’estructura 
contra l’acció del foc, extenent aquesta 
precaució als ancoratges. 

 
- Com  qualsevol unitat d’obra d’un edifici, es 

aconsellable, en general, realitzar revisions 
periòdiques. 

 
- En relació a la solució B presentada, no s’ha 

estat realitzat l’assaig de comportament 
mecànic en el IETcc; l’avaluació sobre 
d’idoneïtat d’aquesta solució depèn del 
correcte dimensionament de cadascuna de les 
peces que ho constitueixen, en funció de les 
sol·licitacions previstes. 

 
- L’avaluació realitzada sobre el Sistema no ha 

contemplat les solucions particulars de 
voladís, jous, etc.; que hauran, en cada cas, 
de ser analitzades, tenint en compta les 
possibilitats del Sistema per la Direcció 
facultativa de l’obra. 

 
- Es recomana que una copia del present 

Document de Idoneïtat Técnica s’incorpori al 
Llibre del Edifici. 

 




















