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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0310020. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Sorra procedent de roques calcàries, roques graníti ques,  marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcc ió i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d’aquest tipus de res idu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements jus tificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’al tres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedènci es que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’ext raguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Co lor mé s clar que el patró 

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que contingu in nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a l es contemplades a la EHE 
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les espec ificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals s ans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat es tructural, complint una sè rie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del  20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àr id reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 2 0% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20%  d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es  mantenen els establerts en l’article 28 de 

la EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fra ccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la 

confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tam any màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i  M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,g ranític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artific ial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (U NE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i refe rits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 

0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat se c (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissura ció: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o 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 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) q uan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció  d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
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- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  <  50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencia l amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un a nàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar . Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcal i – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactiv itat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar co mpresa dins del fus següent:  

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        │      Material retingut acumulat, en % en pes,en el s tamisos       │ 
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│        │  4 mm  │  2 mm  │  1 mm  │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Superior │   0    │   4    │   16   │   40   │   70    │    77    │   (1)    │ 
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Inferior │   15   │   38   │   60   │   82   │   94    │   100    │   100    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen  de l’àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obr es sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes  

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obre s sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe esp ecífica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMI GONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres s otmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap cl asse específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre de ls límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
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│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 
│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 
│   mm      │    pel tamís     │                  │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 
│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d’ una planta autoritzad a legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de  meteorització o d’alteració física o quí 

mica sota les condicions mes desfavorables que pres umiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’ai gua. 

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases a mb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta,  es  requereix l’acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant e ls assajos que pertoquin que es compleixen 

les condicions requerides per l’us al que es preté n destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zo na ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que q uedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot duran t el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids . Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la L lei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L’entrega de granulat a l’obra ha  d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el que hi han 

de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat. 

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: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,  
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 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funció: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 

administratives nacionals de cada estat membre,  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 

molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre 

etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d’emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1. 

L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d’impureses 

- Detalls de la seva procedència 
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- Altre informació que resulti rellevant 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE,  de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un 

control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ 

antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 

La D.F ha de poder  valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de 

comprovacions mitjançant assaigs. 

La D.F, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció  a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’àrid, per comprovar 

la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la D.F ha de pode r realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de las 

especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d’argila (UNE 7133). 

- Material  retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d’identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar 

els assaigs corresponents. 
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S’ha de poder  acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les 

condicions exigides. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ha d’acceptar  la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la 

utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no compleixin l’especificació de 

l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 

- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de poder 

realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i 

si les propietats del formigó  amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 

S’han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de 

formigó d’ú s no estructural. 

 

 

B03E - ARGILES EXPANDIDES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn 

rotatori. 

S'han considerat les densitats nominals següents: 

- 300- 350 kg/m3 

- 550 kg/m3 

 - 750 kg/m3 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents at mosfèrics i productes químics. 
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Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202): 

- Densitat aparent 300-350 kg/m3:  0,08 W/m K 

- Densitat aparent 550 kg/m3:  0,10 W/m K 

- Densitat aparent 750 kg/m3:  0,016 W/m K 

Terrossos d'argila, en volum (UNE 53-033) : < 0,25%  

Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en vol um (UNE 7-135) : < 2% 

Contingut de sulfats expressats en SO4 i referits a l granulat sec en pes (UNE 7-245): 1,2% 

Resistència a la compressió: 

- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3:  1,3 N/mm2 

- Pes específic aparent 5,0 kN/m3:  1, 7 N/mm2 

- Pes específic aparent 7,5 kN/m3:  1,9 N/mm2  

Absorció d'aigua:  < 14% en volum 

 Toleràncies: 

- Resistència a la compressió:  ± 0,1 N/mm2 

- Densitat aparent:  ± 50 kg/m3 DN 

- Terrossos d'argila:  < 0,5% 

- Contingut de fins:  < 3,5% 

- Contingut de sulfats:  < 1,5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT EN SACS: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alteri n les característiques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ai gua 

Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de 

col·locar pes a sobre, per tal de no aixafar el mat erial.  

ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC: 

Subministrament: En cisternes per impulsar en sec. 

No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
B044 - PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la  construcció d'esculleres. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfí cie rugosa 

i no s’han d’admetre les pedres arrodonides. 

Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra unif orme. 

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes o rgàniques. 

Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i  estable químicament davant de l’acció dels 

agents externs, en particular davant de l’aigua. 

En ser colpejada amb el martell ha de donar un so c lar. Els fragments han de tenir les arestes 

vives. 

Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'u tilització d'acord amb la DT i les 

indicacions de la DF. 

El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT  o la DF. Per a la escollera sense 

classificar é s de 0,5 kg. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de  ser inferior al 30 %. En cas de 
superar-se aquest valor, només s’ha de poder utilit zar si es fa un estudi especial per a 
garantir un comportament correcte. Les partícules d e forma inadequada són aquelles que 
compleixen: (L+G)/2  >=  3 E, o n: L = longitud (se paració màxima entre dos plàno ls 
paral·lels tangents a la partícula), G = espessor ( diàmetre del forat circular mínim per on 
pugui passar la partícula), E = ample ( separació m ínima entre dos plànols paral·lels tangents 
a la partícula). 
Els valors de L, G i E es pode n determinar de form a aproximada i no han de ser mesurats 
necessàriament en tres direccions perpendiculars. 

Estabilitat:  Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 25 5): 

- Fissures:  Sense fissures 

- Pèrdua de pes:  <= 2% 

Característiques fonamentals : 

- Densitat aparent seca:  >= 2500 kg/m3 

- Absorció d’aigua (UNE 83134):  <= 2%  

- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097- 2):  < 50 

- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245):  < 12%  
- Coeficient de dilatació tèrmica (C):  0,000006 <=  C <= 0,000012 mm °C  
- Mòdul d’elasticitat:  entre 100000 i 500000 kg/cm 2 
- Porositat aparent:  <= 0.4% 
- Duresa Mohs:  >= 6.5 
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a  mínim 10 kg, i de 200 kg com a mà xim. El 
percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total. 

PEDRA GRANÍTICA: 
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Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 

Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de colo r uniforme. 

No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus  feldespats característics. 

No ha de tenir grops o composicions diferents de la  roca de dimensions superiors a 5 cm. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):   >= 120 N/mm2 

PEDRA CALCÀRIA: 

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 

No han de tenir substàncies extranyes que arribin a  caracteritzar-les. 

No han de ser bituminoses. 

No han de tenir argiles en excés. 

Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 

Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):   >= 50 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions. 

Si existeixen diferents tipus de pedra a  l'obra, e l subministrament i emmagatzematge s'ha de 

fer individualitzat per a cada tipus de bloc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba 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 ob ras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades: 

     - Classificació geològica. 

     - Densitat aparent seca.  

     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 

     - Estudi de la morfologia. 

     - Prova d’absorció en aigua dolça o salada ( UNE 83134). 
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     - Resistència a l’acció dels sulfats.  

- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d’explotació, s’han de fer els següents assaigs: 

     - Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2). 

     - Absorció (UNE-EN 1925). 

     - Determinació del pes específic (UNE-EN 1936). 

- S’ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs: 

     - Densitat aparent seca.  

     - Resistència a l’acció dels sulfats magnèsic i sò dic (cas d’esculleres en contacte amb aigua) (UNE-EN 1367-2). 

- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuï tat dels fronts de treball. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ha d’autoritzar l’ inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l’informe de la pedrera. 

Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s’ha d’ autoritzar el seu ús. 

 

 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0512401. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançan t un procés d'hidratació , endureix i un 

cop endurit conserva la seva resistència i estabili tat fins i tot sota l'aigua. 
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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: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadístic ament 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 te mps 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.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de co ntacte 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 am b el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de jul iol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especif icats 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, s egons el contingut de l’addició o barreja 

d’addicions presents en el ciment. Segons aquest co ntingut 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: 
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┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       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     │ 
│                                       │  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 compon ents principals a més del clinker han de 

ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l’especificada al capítol 6 de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, físiques, químiques i de durab 

ilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-E N 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
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Ciment obtingut per una mescla de materials alumino sos 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 s eran aquells definits a la norma UNE 80305 

i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comu ns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 

paleta) que compleixin amb l’especificació de blanc or. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, quí miques i de durabilitat 

que han de complir els ciments comuns blancs són le s mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són l es mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b 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     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Les especificacions generals en quan a composició i  a exigències mecàniques, físiques, quí 

miques 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 especifica ts al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 

de la intempè rie i sense contacte directe amb la t erra, 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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se  declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morter os para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e 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 prefab ricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplica ción 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 circulac ión 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 (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. C omposición, especificaciones y crierios de 

conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al 

agua de mar. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ  (CAC): 
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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: 

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 

construcció,  

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:   

     - Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE  

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 
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- 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 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN 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 
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 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'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

La designació del formigó  fabricat en central es p ot 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 f ormigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons 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 am b 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 a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L  Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 
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s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment.  La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la 

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qua litat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies , ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) , = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CE M II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
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- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següen ts valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│--------------------------------------------------- --------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
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│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg) │ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

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

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

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

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

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

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

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
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- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series 

de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració 

d’aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ 

assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 

certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de 

penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

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

Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

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

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

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

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

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

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

En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció 

del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 

conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 

resistència caracterí stica real. 
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Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut i que s’utilitzin en:  

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

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

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior 

a 10 N/mm2. 

La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó  que es vagi a subministrar estigui en possessió 

d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

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

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

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

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà  a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 

provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  

N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  

N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  

N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran 

els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es 

considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 
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formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 

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

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d’acceptació 

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

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la 

mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 

K3s35*  >= fck. 

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

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts 

està compresa dins del interval corresponent. 

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

El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
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Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 

ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar 

és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

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

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

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

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

 

 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B065710C. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 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'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 

La designació del formigó  fabricat en central es p ot 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 f ormigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons 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 am b 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 
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- R: Resistència característica a compressió, en N/ mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L  Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 

En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el submi nistrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qua litat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pe s del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment.  La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la 

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qua litat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas  les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistènci a a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’e dat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants d e la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies , ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficie nt en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (C EM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5) , = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 
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Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipu s CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B   (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CE M II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relac ió aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconsegu ir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó n o pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó,  corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 Kg/m3. 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 Kg/m3. 
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Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següen ts valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│--------------------------------------------------- --------- │ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària  màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg) │ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels se güents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinal s 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de for migó armat : 
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     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adeq uada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evita r embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 
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-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

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

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

     - Contingut de ciment per m3 

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

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

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

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

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

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series 

de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració 

d’aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’ 

assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central 

certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la fondària de 

penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
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Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

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

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

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

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

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana 

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

En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció 

del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08.  

Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La 

conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la 

resistència caracterí stica real. 

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

reconegut i que s’utilitzin en:  

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

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

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior 

a 10 N/mm2. 

La D.F podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó  que es vagi a subministrar estigui en possessió 

d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

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

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

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

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà  a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 

provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
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     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  

N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  

N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

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

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08:  

N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran 

els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= … <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A més, es 

considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 

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

f(x) = x – K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d’acceptació 

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

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

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

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

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

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
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- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 

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

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

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

Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua per la 

mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – 

K3s35*  >= fck. 

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

Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors obtinguts 

està compresa dins del interval corresponent. 

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

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

Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop 

ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar 

és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S’acceptarà quan: fc,real >= fck 

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

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

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

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

 

 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formig ó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europ ea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d’acer per a armadures passives no ha n de tenir defectes superficials ni 

fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d 'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 

altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com e lements de connexió d’armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues f iles de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llarg ària. Dins de cada fila, les corrugues han 

d’estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  esp ecificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en  intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080.  

- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’es pecificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nomina l de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10 080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 

d’apreciar trencaments o fissures  

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 

s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080 ): 

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2  

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+-------------------------------------------------- -------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦    N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦  %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ -------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦  0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦  0,014 ¦ 

+-------------------------------------------------- -------+ 

Ceq = Carboni equivalent 
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Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 

equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les  barres han de complir les especificacions 

de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 5 ,0% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials  de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 7 ,5% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’e specificat la taula 32.2.d de la EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l ’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
+-------------------------------------------------- --------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦- --------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+-------------------------------------------------- --------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie seg üent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 

– 25 – 32 i 40 mm 

S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm,  en el cas d’armadura muntada o elaborada 

amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nom inal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nomi nal 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
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Filferros corrugats son els que compleixen els requ isits establerts per la UNE-EN 10080 per a 

la fabricació de malles electrosoldades o armadures  bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisi ts establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d’elements de connexió en armadures bàsi ques electrosoldades en gelosia. 

Els dià metres 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  mm 

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 

          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 Armadura formada per la disposició de barres corru gades o filferros corrugats, longitudinals 

i transversals, de diàmetre nominal igual o diferen t, que es creuen entre sí  

perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 

elèctrica, realitzada en una instal·lació industria l aliena a l’obra. 

 La composició de la malla pot ser barres corrugade s o filferros corrugats, però no la barreja 

d’ambdós. 

Els components d’un panell poden ser  elements simp les o aparellats. 

El producte s’ha de designar segons l’especificat e n l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les espec ificacions que els hi son aplicables segons 

siguin barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades  (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 

un dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 

(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més 

gruixuda) 

     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt:  diàmetre nominal de les armadures 

aparellades) 

 - Separació entre armadures longitudinals i transv ersals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversa ls més enllà de l'ú ltima barra 

longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més g ran) 
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- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar  segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegi ts de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetr e 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 superf icial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón . Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat 

en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d’entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
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- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la 

informació següent: 

- Data d’emissió del certificat 

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l’assaig de doblegat simple 

- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga 

     - Marca comercial de l’acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 

- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 

 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D3 - LLATES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres r ectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Pressupost Remodelació T-751 

 

 

 

 

45 

  

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er 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° 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada 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 apunta laments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

 - Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasio nats 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 
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 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixac ió de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets d e platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre 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 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0D7 - TAULERS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D7UC02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

 - Tauler aglomerat de fusta 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de te nir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al n ombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 0,3 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Angles:  ± 1° 

 TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs,  nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes p er la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P  <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) ( C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10  N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/ mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2, 5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N /mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en  sec per mitjà de resines sintètiques i 

premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues ca res. 

No ha de tenir defectes superficials. 
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Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):   >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

 Resistència a la tracció perpendicular a les cares :  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en l locs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0D8 - PLAFONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una c ara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 

evitar deformacions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafo ns entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el grui x, els rigiditzadors i els elements de 

connexió que calguin. No ha de tenir altres desperf ectes que els ocasionats pels usos 

previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni 

la seva posició. 
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La connexió entre peces ha de ser suficientment est anca per no permetre la pèrdua apreciable 

de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0DB - ELEMENTS PER A ENCOFRATS INDUSTRIALITZATS DE  MURS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de peces metàl·liques per a formar un contr afort que suporti l'encofrat d'un mur de 

formigó. 

Ha d'estar composat de les peces següents: 

- Pal o pals acoblables, de l'alçària a encofrar 

 - Tornapuntes, mínim un per pal 

 - Peces d'esquadra o tirants, per a unir la base d el pal amb els tornapuntes 

 - Acobladors o peces d'unió dels pals 

 - Piquetes, una per a la base del pal i una altra per a la base de cada tornapuntes 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els pals han de tenir les cares i les arestes recte s, sense cops ni deformacions deguts a 

utilitzacions anteriors. 

A dos costats oposats han de portar unes peces en e squadra, ranurades, per a travar els 

taulers de l'encofrat. 

A la cara exterior ha de tenir els mecanismes de su bjecció dels tornapuntes. 

A l'extrem inferior ha de tenir una base per a la s eva fixació al terra. 

L'extrem superior ha de permetre acoblar més pals p er tal d'incrementar l'alçària. 

Els tornapuntes han de ser extensibles, amb mecanis mes per a regular amb precisió la seva 

llargària. 

Han de ser rectes, inclús estesos al màxim. 
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El moviment d'extensió ha de ser suau. Les parts qu e ho precisin s'han de greixar. 

Als seus extrems ha de tenir macanismes per a fixar -lo al pal i a les piquetes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Ha d'anar acompanyat de la documen tació tècnica per al seu muntatge, amb la 

indicació expressa de les càrregues i dels esforços  màxims que pot resistir. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, de la intempèrie i sense contacte amb 

el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTA LAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZA000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i ap untalaments, i per a la protecció dels 

espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a  suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'e ntramats, baranes, suports, etc. 
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- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confec ció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protec ció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sis tema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves caract erístiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient  per a garantir el compliment de les 

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense as sentaments ni deformacions perjudicials, 

les accions que es puguin produir sobre aquests com  a conseqüència  del procès de 

formigonament i, especialment, per les pressions de l formigó fresc o dels mètodes de 

compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el f ormigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà so tmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobr iment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en p erjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

 Gruix:  >= 0,7 mm 

 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat  amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 

anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encof rat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigon at, en especial quan es tracti d'elements 

que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidàr ia. 

No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o 

l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials  al mediambient 

S’ha de facilitar a la DF un certificat on es refle cteixin les característiques del producte i 

els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conforme n l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions a dequades a les càrregues que han de 

suportar i sense més desperfectes que els deguts al s usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'em primació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigona ment i vibratge no alteri la seva planor ni 

la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superf ície encofrant ha de ser suficientment 

estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable  de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
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 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer  buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per ta l d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar  protegits amb una capa d'emprimació 

antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respe cte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B4P - MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 
B4PA - JÀSSERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4PA12A8. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Element prefabricat autoresistent de formigó precom primit amb les armadures actives preteses i 

passives, apte per a resistir les sol·licitacions d e cà lcul i els esforços de muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiq uetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat 
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent 
informació: nom del fabricant, direcció del fabrica nt, identificació del producte, nú mero de 
la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 

El producte ha d’anar acompanyat de la documentació  tècnica que ha d’incloure informació  

detallada dels elements pel que fa referència a dad es geomètriques i propietats 

complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les 

toleràncies, la disposició de l’ armat, el recobrim ent del formigó, les característiques 

superficials (quan sigui necessari), les condicions  de recolzament transitòries i finals 

esperades i les condicions d’elevació  
Les peces han de tenir concedida i vigent l’autorit zació d’ús de l’autoritat competent. 
D’aquesta autorització s’han de facilitar a la DF l es fitxes corresponents. 
El fabricant ha de garantir documentalment les cara cterístiques exigides a les especificacions 
del projecte. 
El fabricant ha de garantir que els elements que su bministra compleixen les característiques 
corresponents a la designació segons l’autorització   d’ús. 

Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels  quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabr icats (acer i formigó)  es descriuen en 

UNE-EN 13369 punt 4.1. 
La forma i dimensions de les peces així com la resi stència del formigó  i de les seves 
armadures passives (si és el cas) i la seva disposi ció dins la peça, han de ser les 
especificades en la DT. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions 

fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d’esser igual o su pe rior a C25/30 pels prefabricats armats i 

C30/37 pels prefabricats pretesats. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establertes en la norma EHE-08, 

en especial les que fan referència a la seva durabi litat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció 

de les classes d'exposició. 

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, 

resistència a compressió i a flexió. 
 El conglomerat utilitzat ha de complir les condici ons establertes en el Plec RC-08. Ha de ser 
del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inf erior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de c iment de procedè ncia diferent. L’ús de 
ciment d’altres tipus requereix una justificació es pecial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cur a del formigó, aigü es que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el p rocés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació h an de permetre garantir d’ adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial  amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que es tan sotmesos a l’obra. 
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No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres  toves, friables ni poroses, ni les que 

tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 

sulfurs o sulfits. Les armadures actives de la biga  han d'estar formades per filferros, 

barres, torçals, cordons o cables d'acer de resistè  ncia alta i han de complir amb el que 

s'especifica a l'art. 34 de la norma EHE-08. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferi or, la transversal i la de connexió  ha 

d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixi n les exigències de la EHE-08, art.31.1. 
Un cop comprovat l’aspecte superficial de l’ elemen t, aquest ha de tenir unes característiques 
uniformes i no s’admet la presència de rebaves, la discontinuïtat en el formigonat, ni les 
superfí cies deteriorades, els guerxaments, les esq uerdes, les arestes escantonades, les 
armadures visibles ni d’altres defectes que perjudi quin el seu comportament a l’obra o el seu 
aspecte exterior. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibrat 

Fissuració:  Sense fissures visibles 

 Toleràncies: 

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden g rafiades en la UNE-EN 13225 punt 4.3.1 

Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d ’elements pretesats poden adoptar-se 1,5 

vegades aquest valor 
 Planor (sempre que el Plec de Condicions Particula r no especifiqui altres toleràncies):  
- Superfícies vistes: <= 5 mm/2 m 
- Superfícies ocultes: <= 20 mm/ 2 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Durant el transport, càrrega, desc àrrega i col·locació, els punts de suport i 

recolzament han de ser els especificats en la DT  

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts esp ecificats en la DT No han de rebre cops ni 

estar sotmeses a càrregues imprevistes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormig ón. Elementos estructurales lineales. 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos pre fabricados de hormigón. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge 

CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a estructural:   
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     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre 

etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número identificador de l’organisme de certificació; 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 

- Descripció del producte, nom genèric i ús previst; 

- Informació de les característiques essencials: 

   - Resistència a compressió del formigó  

   - Resistència última a tracció i límit elàstic (de l’acer)  

   - Resistència mecànica (per càlcul) 

   - Resistència al foc (per a la capacitat portant) 

   - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 

   - Durabilitat  

Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ etiquetes diferents on es detalla d’una manera o altre la informació sobre les 

característiques essencials segons estigui en la informació tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d’ acord 

amb la UNE-EN corresponent del producte. 

Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents: 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 

- Número identificador de la unitat  

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, 

els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
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- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim: 

- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data fabricació i dades geomètriques) coincideixen 

amb les dades del full de subministrament 

- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i coincideixen amb les especificades al projecte 

executiu 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara homologació del producte, 

autorització d’ú s, aplicacions realitzades, etc. 

- Controls de fabricació: 

     - La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació de l’inici de la campanya de fabricació, per tal 

d’enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics 

de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s’han de realitzar els controls 

següents: 

          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’ autocontrol de qualitat segons ISO-

9002, i de la seva vigència. 

          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial è mfasi respecte als documents que identifiquen els 

controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, 

i tractament de les disconformitats. 

          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, 

demanar-ne més. 

          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació de les 

proves a què  han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 

          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls. 

          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les peces. 

     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i 

dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra: 

      - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE. 

          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 
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          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs 

corresponents a característiques mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les exigències del plec de 

condicions. 

          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 

          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que 

arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents. 

Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el Plec de 

condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 

 

 

B4PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FO RMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4PZB000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Recolzaments per a bigues formats per una placa de material elastomèric, de cautxú natural o 

sintètic, apta per a permetre girs i deformacions d e translació dels elements que suporta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Neoprè sense armadura 

 - Neoprè armat 

 - Neoprè armat amb perns soldats 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció  dels greixos i ha de ser resistent a la 

intempèrie i als agents atmosfèrics. 

Composició de la placa: 

- Cautxú de cloropè:  > 60% 

- Sutge:  < 25% 
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- Material auxiliar:  < 15% 

- Cendra:  < 5% 

Dimensió superficial de la placa:  >= 5 x gruix 

Mòdul de deformació transversal (G):  0,8 <= G <= 1 ,0 N/mm2 

Duresa Shore (DIN 53505):  65° 

Deformació de ruptura:  >= 450% 

Resistència a la tracció (DIN 53504):  >= 17 N/mm2 

Toleràncies: 

- Duresa Shore:  ± 5° 

 NEOPRÈ ARMAT: 

Ha de portar incorporada una armadura de reforç d'a cer, col·locada per capes i íntimament 

lligada al neoprè. 

Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 

Càrrega de ruptura de l'acer:  >= 420 N/mm2 

NEOPRÈ ARMAT AMB PERNS SOLDATS: 

A les cares ha de portar inserida una placa d'acer on hi han d'anar soldats els perns. 

Nombre de perns: 

 - Placa rectangular: 

      - De 2 a 6 dm3:  2 - 6  

      - De més de 6 dm3:  2 - 8  

 - Placa cilíndrica: 

      - De 2 a 6 dm3:  1 - 4  

      - De més de 6 dm3:  2 - 8 

 Diàmetre dels perns: 

- Placa rectangular:  >= 12,7 mm 

- Placa cilíndrica:  >= 15,8 mm 

 Gruix de la placa: 

- Placa rectangular: 

     - De 2 a 6 dm3:  16 - 22 mm 

     - De més de 6 dm3:  >= 22 mm 

- Placa cilíndrica: 

     - De 2 a 6 dm3:  20 - 22 mm 

     - De més de 6 dm3:  20 - 22 mm 

Distància entre els perns: 

- Placa rectangular:  >= 150 mm 

- Placa cilíndrica:  >= 80 mm 

 Distància del pern a l'extrem de la placa: 

- Placa rectangular:  >= 50 mm 

- Placa cilíndrica:  >= 100 mm 

 Tipus d'acer de la placa i dels perns (DIN 17100):   Qualitat "Nelson" 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Recepció  del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 

reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els resultats dels 

assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Determinació de les caracterí stiques geomètriques de cada aparell de recolzament:  

     - 5 mesures de llargària i amplària 

     - 5 mesures de gruix de capa elemental 

     - 5 de gruix total de l’aparell. 

Per cada subministrador i tipus d’aparell de recolzament del mateix tipus, es realitzaran els següents 1 assaig per lot: 

- Determinació del mòdul d’elasticitat transversal (cisallament) d’un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE 53630 

- Determinació de la resistència a compressió d’un recolzament de neoprè armat, segons la norma UNE-EN 1337-3 

- Determinació de l’adherència entre l’elastòmer i les armadures d’un recolzament de neoprè armat o junt e dilatació, segons la norma 

UNE 53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4. 

- Comprovació del comportament dinàmic d’un recolzament de neoprè, segons la norma MELC 1016 

- Determinació del diagrama tensió - deformació de les plaques d’acer armat de neoprè, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de 

trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1 

- Determinació de la resistència a tracció d’una mostra de material elastòmer, segons al norma UNE 53510 

- Determinació de la duresa nominal d’una mostra de material elastòmers, segona la norma UNE 53510 

- Determinació de la deformació mesurada al cap de 24 h d’una mostra de material elastòmer segons la norma UNE ISO 188 

- Determinació de l’envelliment al cap de 72 h a 100ºC d’una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE 53548 

- Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l’assaig d’envelliment d’una mostra de material elastòmer, segons la 

norma UNE ISO 48 
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- Determinació del tipus d’elastòmer per espectrofotometria d’infrarojos segons la norma UNE 53633 

- Determinació de la resistència a l’esquerdament per ozó d’una mostra de material elastòmer, segons la norma UNE 53558-1 

- Assaigs sobre l’acer d’armat: 

     - Determinació del diagrama tensió - deformació, amb obtenció del límit elàstic i de la tensió de ruptura. 

 - Assaigs sobre els aparells de recolzament: 

     - Determinació del mòdul d’elasticitat transversal (G) (UNE 53630)  

     - Determinació de la resistència a trencament per compressió (UNE - EN 1337-3)  

     - Control de l’adherència entre l’elastò mer i les armadures (UNE - EN 1337-3) 

     - Comprovació del comportament dinàmic del recolzament (MELC 1016), sempre que l’aparell hagi d’estar sotmès a cà rregues 

dinàmiques importants. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La preparació de les mostres es realitzarà segons la norma UNE-ISO 23529 i UNE-EN 1337-3. 

Es seguiran també, els criteris de les “ Recomendaciones para el Proyecto y puesta en obra de los apoyos elastomèricos para puentes de 

carretera”. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Per a cada lot de control ( <=1500 dm3), el fabricant ha de presentar els resultats dels assaigs indicats en un mínim de 3 mostres, en cas 

contrari no s’acceptarà el lot. 

En cas que algun assaig incompleixi les especificacions, es repetirà la determinació sobre dues mostres més del  mateix lot, que serà 

finalment acceptat si els resultats sobre ambdues mostres són satisfactoris. 

 

 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B966 - PECES CORBES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça prefabricada de formigó no armat de forma pris màtica, 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 formig ó 
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- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó e n 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: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·le les. 

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 diferè nc ies significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comp rador. 

En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separaci ó 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: Alçà ria x amplària. 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Classes en funció  de la resistència climàtica: 

- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorc ió d’aigua 

- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 

- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de p èrdua 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 cara cterística 

- 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;  v alor unitari: >= 2,8 MPa 

- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,0 MPa 

- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,8 MPa 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions 

de la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segon s aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a 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 m m, <= 5 mm 

     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 10 mm 

- Desviació màxima respecte de la planor i la recti tud 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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data d’entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l’ús 

- Identificació de les classes en relació a la resi stència 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 uni tat per paquet, o a l’embalatge quan no 

sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent info rmació: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data de producció 

- Data d’entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l’ús. 

- Identificació de les classes en relació a la resi stència 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 qu e disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 

sistema d’ avaluació de conformitat aplicable, d’ac ord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 

CTE: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del  fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

 

 

B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a l'execució de paviments de formigó.  

S'han considerat els materials següents: 

- Pols de marbre 

 - Pols de quars de color 

 - Pols de quars de color gris 
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 - Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 

 POLS DE MARBRE: 

Additius en pols per a l'acabat de paviments de for migó. 

Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats 

blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua 

millor. 

Mida dels grans:  <= 0,32 mm 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Nul 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 

 POLS DE QUARS: 

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes quí mics catalitzadors de 

l'enduriment i eventualment colorants, per a utilit zar en l'acabat de paviments de formigó. 

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de  tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 

granulometria fina i com més contínua millor. 

El ciment ha de complir amb els requisits establert s a la UNE-EN 197-1 i els establerts a la 

UNE 80305 quan s’utilitzi ciment blanc. 

Els additius han de regular la hidratació del reves timent, plastificar i millorar el procés de 

cura. 

Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg  

Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 

Densitat:  1,5 g/cm3 

 Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a l'ús, 

no pot formar pols i ha de complir les característi ques següents: 

- Porositat de la base:  <= 3% 

- Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005):  0,3 g /cm2 

- Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001):  3 mm 

- Comportament a l'atac d'olis i petrolis:  Ha de r esistir 

 PERFIL BUIT DE PVC: 

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prè viament al formigonament del paviment i 

formar junts de retracció del formigó. 

Ha de tenir una superfície llisa, un color i un dis seny uniformes i no ha de tenir 

irregularitats. 

Ha de ser recte, de secció constant i no ha de pres entar deformacions que no siguin les 

típiques línies d'una correcta extrusió. 

Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3  

 Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N , 50°C/h):  >= 80°C 

 Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950° C, 4 h):  <= 14% 

 Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm 2 

Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 

 Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1  kgm 

 Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esque rdes ni desmoronament 

 Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 

 Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,5 mm 

- Alçària:  ± 1 mm 
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 - Pes:  ± 5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

POLS DE MARBRE: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alteri n les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie, sense contacte directe amb el terreny 

i de manera que no s'alterin les seves característi ques. 

POLS DE QUARS: 

En el sac hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

 - Data de preparació 

 - Distintiu de qualitat, si en té 

 Subministrament i emmagatzematge: De manera que no  s'alterin les seves condicions. 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie, sense contacte directe amb el terreny 

i de manera que no s'alterin les seves característi ques. 

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

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la 

finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els  conductors els límits de les obres i els 

canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 

 S'han considerat els elements següents: 

 - Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
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- Cinta d’abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de l last 

- Fita 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 El material ha de ser resistent als cops i a les c ondicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques co lorimètriques i fotomètriques han de 

garantir la bona visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  

 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per g arantir l’estabilitat del con i la seva 

col·locació en posició vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desa ctivar el seu funcionament. 

Les bateries han d’estar allotjades en un departame nt estanc. 

L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre 

el seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va 

destinada, en funció de les condicions d’us previst es. La intensitat ha de garantir la seva 

percepció inclus en condicions climà tiques desfavo rables (pluja, boira, etc.), sense produir 

enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al p al de suport. 

L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

CINTA: 

 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu h a de garantir el nivell fixació suficient 

sobre el suport a la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense def ectes que puguin perjudicar la percepció de 

la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport a l que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una 

corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i unif orme, sense defectes que puguin perjudicar 

la percepció de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudi car la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor  i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacion s o defectes superficials que puguin 

perjudicar el seu funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guer xaments. 
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Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitza t en calent per un procés d'immersió 

contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. No ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobr iment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

 BARRERA DE PVC: 

 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que 

formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera q ue no s'alterin les seves característiques. 

A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilit zació i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera qu e no s'alterin les seves característiques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar el seu escairat, rectitud i 

planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y balizamiento. 

 

 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barreres per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control d'accés a aparcaments 

 - De seguretat flexible de doble ona 

 - Tipus New Jersey 

 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accio nament manual i sistema de bloqueig 

incorporat. 

Les dimensions del perfil, així com el sistema de b loqueig, han de ser les especificades en el 

projecte. 

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la s eva llargària. 

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una  capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha 

de complir les especificacions fixades a la seva pa rtida d'obra. 

 Tipus d'acer:  S275JR 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació  complerta 
de les empreses subministradores de tots els materi als utilitzats, acompanyada amb els 
documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas. 
Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació  del fabricant. Aquest 
haurà d’acompanyar el subministrament de la barrera  amb el corresponent certificat de qualitat 
on es garanteixi el compliment de les condicions es pecificades en el plec. 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent 

per un procés d'immersió contínua, conforme a les n ormes UNE 37501 i UNE 37508. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfec tes a la superfície. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet pe r mitjà d'oxitall. 

Els forats de les subjeccions han d'estar fets al t aller amb trepant i el diàmetre ha de ser 

el que s'especifica a l projecte. 

Tipus de banda:  UNE 135-121 

Les mides i toleràncies han de correspondre a les d e la figura 1 de la UNE 135-121. 

Gruix de la banda base:  3 mm 

 Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 

Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres  

Desenvolupament del perfil: 473 mm 

Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P< =0,09% 
 Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la  fletxa amb suports a 4 m, una cà rrega 
situada al mig del buit i sobre 8 cm2 de superfície ): 
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- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 
     - Per a una càrrega de 680 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 900 kg:  <= 140 mm 
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 
     - Per a una càrrega de 550 kg:  <= 70 mm 
     - Per a una càrrega de 720 kg:  <= 140 mm 
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 

Toleràncies: 

- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 

- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 

L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elemen ts finals de la barrera ha de ser de les 

mateixes característiques que l'utilitzat en la fab ricació de la barrera. 

L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport  i altres accessoris conformats en fred han 

de ser del tipus S235JR (UNE-EN 10025-2). 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabrica ts o elaborats a l'obra, obtinguts per un 

procés d'emmotllament de perfil simètric per a barr eres rígides i asimètric per a semibarreres 

rígides. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establertes en la norma EHE-08, 

en especial les que fan referència a la seva durabi litat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció 

de les classes d'exposició. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions 

fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 

Les dimensions de les peces han de ser les especifi cades en el projecte, d'acord amb la UNE 

135111. 

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense f issures ni deformacions o d'altres defectes 

superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà d e perns metàl·lics cargolats. No s'admeten 

sistemes d'unió que precisin soldadura. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 

Les peces reflectores han d'estar adherides per mit jà de resina epoxi. 

Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 

Tipus d'acer:  B 400 

Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 

Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5 
 El conglomerat utilitzat ha de complir les condici ons establertes en el Plec RC-08. Ha de ser 
del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inf erior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de c iment de procedè ncia diferent. L’ús de 
ciment d’altres tipus requereix una justificació es pecial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cur a del formigó, aigü es que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el p rocés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació h an de permetre garantir d’ adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial  amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que es tan sotmesos a l’obra. 
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No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres  toves, friables ni poroses, ni les que 

tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 

sulfurs o sulfits. Toleràncies: 

- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 

 - Recobriment armadures:  - 0 cm 

 - Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 

 - Defectes superficials:  <= 15% superfície 

 - Cocons:  <= 3/10 dm2 

- Fissures 

     - Amplària:  <= 0,1 mm 

     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de  portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·lo car i de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alter in les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·lo car i de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el qu e se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. 

Definiciones, clasificación, dimensiones y toleranc ias. 

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 

básicos y control de ejecución. 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
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* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se ac tualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puent es en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perf il de doble onda. Materiales, dimensiones, 

formas de fabricación y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara homologació del producte, 

autorització d’ú s, aplicacions realitzades, etc. 

- Controls de fabricació: 

     - La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació de l’inici de la campanya de fabricació, per tal 

d’enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

     - L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics 

de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s’han de realitzar els controls 

següents: 

          - Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’ autocontrol de qualitat segons ISO-

9002, i de la seva vigència. 

          - Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial è mfasi respecte als documents que identifiquen els 

controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, 

i tractament de les disconformitats. 

          - Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, 

demanar-ne més. 

          - Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la identificació de les 

proves a què  han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 

          - Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls. 

          - Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les peces. 

     - Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i 

dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra: 

      - Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 

          - Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE. 
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          - Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08 

          - Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs 

corresponents a característiques mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació del producte a les exigències del plec de 

condicions. 

          - Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 

          - Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent 

certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 

- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents controls sobre peces escollides al atzar: 

     - Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes teòric peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de 

desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) sobre 10 peces del lot (assajos 

d’adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada peça) 

 - Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides al atzar: 

     - Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació). 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels 

assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 

segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

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

Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El control de l’alçada del perfil i la 

longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que 

arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents. 
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Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes vigents segons el Plec de 

condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 

FLEXIBLES: 

No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor de referència i, a mé s, es 

compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 

X = Pes mig dels perfils dels lots 

P = Pes de referència 

s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 

essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 

En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig (analitzar mé s peces), acceptant-se el lot si es verifica la 

condició anterior. 

L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de ser conformes a les especificacions del plec. La mitjana de les 

10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 

95% de dita especificació. 

Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peç a, no resulta conforme a la norma UNE 

135-121, es rebutjarà dita peça i s’ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas d’observar noves deficiències, es passarà  a 

controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot. 

 

 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BD4 - MATERIALS PER A CANALS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD4L2000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements prefabricats de formigó per a la formació de canals. 
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 S'han considerat els elements següents: 

- Canal prefabricat 

- Capcer prefabricat en forma de T 

- Manta de formigó cel·lular 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de l es peces han de complir les condicions 

fixades a la Instrucció  EHE-08 

En la fabricació de la peça s'han de complir les pr escripcions establertes en la norma EHE-08, 

en especial les que fan referència a la seva durabi litat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció 

de les classes d'exposició. 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació h an de permetre garantir l'adequada 

resistència i durabilitat del formigó. 

Les armadures passives han de complir les exigèncie s de la EHE-08, art.33. 

El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolàni c. No s'han d'admetre barreges de ciments 

de diferents tipus o procedències. Un cop endurit h a de ser homogeni i compacte. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 

Les peces han de tenir una secció constant i un gru ix uniforme. 

CANAL O CAPCER: 

Peça prefabricada de formigó armat obtinguda per un  procés d'emmotllament i compactació. 

Els extrems de les peces han d'acabar amb un tall r ecte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. S 'admeten petites irregularitats locals que 

no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capac itat de desguàs. 

Rugositat interior, coeficient de fricció de Mannin g:  <= 0,012 

 Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 

 Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de comp lir 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 3 mm 

 - Planor:  ± 5 mm/2 m 

MANTA: 

Blocs de formigó cel·lular prefabricats, comprimits  a màquina, entrellaçats i units 

longitudinalment per cables galvanitzats o de poliè ster.  

Les cares vistes han de ser planes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gel ades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

MANTA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D06L - FORMIGONS LLEUGERS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de ciment, granulats, d'argila expandida i a igua. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'acord amb les recomanacions del fabricant  d'argila expandida. 

La descripció del formigó indica la resistència car acterística estimada a compressió a 28 dies 

i la densitat del formigó. 

Resistència a compressió 

al cap de 7 dies (UNE 83-304):  >= 0,65 x resistènc ia a 28 dies 

 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 

 La relació  aigua/ciment i el contingut mínim de c iment, s'ha d’ajustar les indicacions del 

fabricant d'argila expandida. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

No s'utilitzarà formigó de consistència fluida en e lements que tinguin una funció resistent. 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, l a temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l' elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproxim adament la meitat de l'aigua, el ciment i 

la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'a igua. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats am b ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormime nt. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment  i als granulats, i la col·locació del 

formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0701821. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l 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 l’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 ar mada:  >= M5 

     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN  998-2):  >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a 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'elaboraci ó del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da. 
 
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 s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les exigències del plec 

de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE  EN 1015-11). 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el 

material rebut, a càrrec del contractista. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

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

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

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

Els valors de consistència  i resistència a compressió  han de correspondre a les especificacions de projecte. 

 

 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres, conjunts de barres o malles muntades, talla des i conformades, per a elements de 

formigó armat, elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o  un nivell d’oxidació que pugui afectar a 

les seves condicions d’adherència. La secció afecta da ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajus tar a l’especificat en la DT del projecte. 

El procés de tall no ha d’alterar les característiq ues geomètriques o mecà niques dels 

productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha d e ser tal que no produeixi compressions 

excessives en el formigó en la zona de curvatura ni  trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
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¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes pr escripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de d oblegament inferiors per als diàmetres <= 

12 mm, que han de complir: 

- No han d’aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de real itzar a una distància >= 4 D a partir del 

nus o punt de soldadura més proper, en cas contrari  el diàmetre mínim del doblegat ha de ser 

>= 20 D. 

 L’acer redreçat no ha de tenir una variació signif icativa en les seves propietats, s’admeten 

variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:   

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèix er principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 

     (on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols: 

     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

     (on la llargària es la del rectangle  que circ umscriu l’element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·le ls de l’element:  <= 10 mm 

 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en  U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’ armadura, elaborats per la instal·lacio de 

ferralla.  

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí , de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de reali tzar de manera que no es produeixi fissures 

o trencaments en les barres. En cas de desdoblegame nt d'armadures en calent, s'ha de prendre 

les precaucions necessà ries per a no malmetre el f ormigó amb les altes temperatures 

 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envol tades de cèrcols o estreps en la zona del 

colze. 

El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha  de fer amb maquinària específica que 

compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la E HE-08. 

El tallat de barres, malles o filferros s’ha de rea litzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) 

o maquinària específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot ver ificar que es realitza sense danys. 
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No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb  el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, cal culat amb el pes unitari teòric o qualsevol 

altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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3 - CONJUNTS DE PARTIDES D'ENGINYERIA CIVIL 
39 - FERMS I PAVIMENTS 
395 - FERMS I PAVIMENTS FLEXIBLES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

39518111. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Ferm per a carreteres definit segons  la Instrucció n de Carreteras DGC 6.1-IC/2003. 

S’han considerat les categories de tràfic pesat seg üents IMDp (vehicles pesats/dia):  

- T00:  >= 4000 

- T0:  < 4000, >= 2000 

- T1:  < 2000; >= 800 

- T2:  < 800; >= 200 

- T31:  < 200; >= 100 

- T32:  < 100; >= 50 

- T41:  < 50;  >= 25 

- T42:  < 25 

S’han considerat les categories d’esplanada següent s, en funció del mòdul de compressibilitat 

en segon cicle de càrrega (assaig de càrrega amb pl aca NLT 357) 

- E1:  >= 60 MPa 

- E2:  >= 120 MPa 

- E3:  >= 300 MPa 

S’han considerat els tipus de ferm següents, en fun ció dels materials constructius: 

- 1: Mescles bituminoses sobre capa granular 

- 2: Mescles bituminoses sobre sòl-ciment 

- 3: Mescles bituminoses sobre grava-ciment constru ïda sobre sòl-ciment 

- 4: Paviment de formigó 

S’han considerat els tipus de ferms següents: 

- Ferm flexible: ferm format per capes granulares n o tractades i per un paviment bituminós de 

gruix inferior a 15 cm o un tractament superficial 

- Ferm semiflexible: ferm format per capes de mes c la bituminosa, de gruix total igual o 

superior a 15 cm, sobre capes granulares no tractad es 

- Ferm semirígit: ferm format per un paviment bitum inós de qualsevol gruix sobre una o més 

capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb u n gruix del conjunt d’aquestes igual o 

superior a 20 cm 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

 Ferm de mescla bituminosa sobre capa granular: 
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- Comprovació de la superfície d’assentament 

- Aportació i estesa del material de base, humectac ió (si és necessària) i compactació de cada 

tongada 

- Allisat de la superfície de la última tongada 

- Aplicació del reg d’imprimació 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d’aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

Ferm de mescla bituminosa sobre capa tractada amb c iment: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació i estesa de la mescla 

- Compactació amb humectació de la base 

- Aplicació del reg d'adherència 

- Estesa i compactació de cada capa de mescla bitum inosa 

- Aplicació del reg d'aherència entre cada capa de mescla bituminosa 

- Execució dels junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

La designació de la secció  del ferm ha de ser numè rica, formada a partir de la classificació 

de la categoria de tràfic pesat, la categoria de l’ esplanada i el tipus de ferm. 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, am b una textura uniforme i sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant  i als perfils previstos. 

Cada una de les capes que composen el ferm, ha de c omplir les especificacions del seu plec de 

condicions. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expres sat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Marshall (NLT-159). 

 El gruix de cada una de les capes que formen el fe rm, no ha de ser inferior en cap punt, al 

previst a la secció tipus de la DT. 

En qualsevol cas, per a alguns materials ha de comp lir: 

- Grava-ciment:  >= 20 cm; <= 25 cm 

- Sòl-ciment:  >= 20 cm; <= 30 cm 

- Grava-emulsió: 

     - T00 a T1: no admissible 

     - T2-T4:  6-12 cm 

- Grava-escòria:  >= 15 cm; <= 30 cm 

- Zahorra artificial:  >= 20 cm (15 cm en arcenes i  en seccions 3221 i 4211); <= 30 cm 

En les seccions amb més d’ una capa de mescla bitum inosa, el gruix de la capa inferior ha de 

ser més gran o igual al gruix de les superiors. 

Cada capa ha de tenir una amplà ria en la seva cara  superior igual a la de la capa 

immediatament superior més la suma dels sobreamples  per vessaments o per criteris 

constructius, en el seu cas , els quals han de comp lir l’especificat en la taula 7 de la norma 

DGC 6.1-IC/2003. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

 - Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

 En esplanades de categories E2 i E3, i per a categ ories de trànsit pesat de T00 a T2, si 

l’esplanada esta formada per capes de sòls inadequa ts o marginals amb fins plàstics i capes de 

sò l adequat o seleccionat, cal col·locar una capa de separació entre amb dues capes 

(estabilització in situ amb calç en 15 cm de gruix,  geotèxtil, membrana plàstica, etc.). 

Sobre la capa granular que ha de rebre un a capa de  mescla bituminosa o un tractament 

superficial, cal realitzar prèviament un reg d’impr imació. 

 Sobre les capes de materials tractats amb ciment i  les capes de mescla bituminosa que hagin 

de rebre una capa de mescla bituminosa, s’ha de rea litzar prèviament un reg d’adherència. 

 Sobre les capes tractades amb un conglomerant hidr àulic, cal aplicar un reg de cura. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la c apacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L’execució de cada capa s’ha de fer segons el seu p lec de condicions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície, segons tipus, mesurats multiplica nt l’amplària de cada capa d’ acord amb les 
seccions tipus especificades a la DT per la llargàr ia realment executada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 

Carreteras. 

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/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para 

obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). Artículos: 542-

Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y 

discontinuas. 
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURAC IÓ  
44 - ESTRUCTURES 
445 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d’elements estructurals de formigó  armat.  La partida inclou totes les operacions de 
muntatge i desmuntatge de l’encofrat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Pilar de formigó armat 
- Mur de formigó armat 
- Biga de formigó armat 
- Cèrcol de formigó armat 
- Sostre nervat unidireccional 
- Sostre nervat reticular 
- Llosa inclinada de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l’encofra t i el seu apuntalament 
- Aplomat i anivellament de l’encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces de l’encofrat 
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons  o eixos de les armadures en el cas de 
sostres i lloses 
- Col·locació dels cassetons o de l’alleugeridor en  el cas de sostres 
- Alineació dels cassetons segons l’amplària dels n ervis en el cas de sostres 
- Tallat i doblegat de l’armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l’encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l’armadura 
- Subjecció dels elements que formen l’armadura 
- Subjecció de l’armadura a l’encofrat 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del f ormigó en el cas del sostres i lloses  
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i en trada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció de l’element front a qualsevol acció me cànica no prevista en el càlcul 

- Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l’element  

estructural estigui en disposició de suportar els e sforços  

CONDICIONS GENERALS: 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 
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Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

La superfície de formigó no ha de tenir defectes si gnificatius (cocons, nius de grava, etc.) 

que puguin afectar la durabilitat del element. 

 No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en e l formigonament, les superfícies 

deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les a rmadures visibles ni d 'altres defectes que 

perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu a specte exterior. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Fissuració màxima en funció de l'exposició ambienta l definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: 

- Elements formigó armat: 

     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 

     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 m m 

     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:   <= 0,2 mm 

     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 

- Elements formigó pretensat: 

     - En classe d’exposició I:  <= 0,2 mm 

     - En classe d’exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 m m 

 Vibracions:  Ha de complir l’especificat en l’apar tat 4.3.4 del DB-HE 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm  

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilata ció vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 
SOSTRES I LLOSES: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Pressupost Remodelació T-751 

 

 

 

 

86 

  

Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

SOSTRES: 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter d e ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica >=0.16g:  50 mm 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar arm at de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indica t en el primer apartat, on s’enumeren les 
operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unita t d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de 
fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de l’operació. 

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de 

les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa d el conjunt. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cu ra que no rebin cops que puguin fer-los 

malbé. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS 
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT. 
SOSTRES I LLOSES: 
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 
- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 
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RASES I POUS: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2%  dimensió en la direcció considerada, ±  50 

mm 

- Nivells: 

     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm , - 50 mm 

     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm  

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 

     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm  

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:d imensió considerada): 

          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm  

          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 

- Secció  transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<=  20 mm) 

     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 
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No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 

 No es necessari la compactació del formigó. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2194XL5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de pavi ments o soleres o desmuntatge de paviments. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre fo rmigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla  bituminosa 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s 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 n eta de restes de material. 
 
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 treba ll 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, ap untalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·laci ons 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 d’instal·lació  i de mobilia ri 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 conveni entment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal rega r les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veï nes, s'han de suspend re les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les esp ecificacions de la DT. 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les espe cificacions de la DT. 

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons l es especificacions del projecte, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* 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 

 

 

G21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G21R1002. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb cà rre ga manual o mecànica sobre camió o 

contenidor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tala de les branques  

- Tall del tronc 

- Arrencada de la soca i arrels principals 

- Trossejament i apilada de les branques i arrels 

- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, a rrels i brossa resultant 

- Reblert del clot amb terres adequades 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s 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 n eta de restes de material. 

El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau 

que les del voltant. 

No han de quedar soterrades al terreny arrels de di àmetre superior a 10 cm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

Només s’han d’ arrancar els arbres que indicats a l a DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de trebal l que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode de treball i fases 

- Apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i el ements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels servei s afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 S'han de talar primer les branques laterals, deixa nt net el tronc. 

S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afecta rà a cap construcció o servei públic. 

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 conveni entment senyalitzada. 
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L'execució dels treballs no han de produir desperfe ctes, molè sties o perjudicar les 

construccions, béns o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols. 

En acabar la jornada no s'han de deixar elements am b perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les ob res i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria medi ambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’arbre realment arrancat, aprovat per la DF . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del 

terreno. Desmontes. Demoliciones 

 

 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G22D - ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G22DU110. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Retirada i extracció en les zones designades, de to ts els elements que puguin estorbar 

l'execució de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes , etc.), amb mitjans mecà nics i càrrega 

sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s’han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-1 5 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 
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CONDICIONS GENERALS: 

La superfície resultant ha de ser l’adequada per al  desenvolupament de treballs posteriors. 

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fo ndària >= 50 cm, per sota del nivell de 

l'esplanada, fora d'aquest à mbit les soques i arre ls poden quedar tallades a ras de sòl. 

Els forats existents i els que resultin de les oper acions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el 

mateix grau de compactació. 

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en e l gruix definit en la DT o, en el seu 

defecte, l'especificat per la DF. Només en els caso s en que la qualitat de la capa inferior 

aconsellin mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es 

retirarà. 

Els materials han de quedar suficientment trossejat s 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.). 

Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no 

han de patir cap desperfecte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que  puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir e ls treballs d'execució de la partida. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conserv ar-se intactes, segons s'indiqui en la D 

ocumentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediat ament, ha d'emmagatzemar-se en piles 

d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per s obre desprès de ser retirada.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les p recaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients . 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el  mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de g as, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Les operacions d'eliminació de material en l'obra s 'ha de fer seguint mètodes permesos i amb 

les precaucions necessàries per tal de no perjudica r els elements de l'entorn . 

En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossa da, s'han d'estendre per capes. Cada capa 

ha de barrejar-se amb el sò l, de manera que no que din buits. Per sobre de la capa superior 

s'ha d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix c om a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 

materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aig ua. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria med iambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de constr ucció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* 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. 

 

 

G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G32 - MURS DE CONTENCIÓ 
G325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 
- Murs 
- Murs de contenció 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

 - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Distància entre junts: ± 200 mm 

- Amplària dels junts: ± 5 mm 

- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20  mm 

     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 

- Gruix (e): 

     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 

     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 

     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies planes intr adòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 

- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'int radòs, en murs vistos: ± 12 mm 

- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vis tos: ± 12 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructure s, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
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OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 

 

G32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un pr ojecte de la cintra on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus compone nts 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i el s seus elements com perfils metàl·lics, 
tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge de la cintra o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva  manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin  elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Pressupost Remodelació T-751 

 

 

 

 

101 

  

Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als  efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i forjats 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i enc ofrats, amb absència d’esbombaments fora de   
  toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions  per que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució de ls forjats, poguent-se fer servir els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccio ns i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment n ormal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats ant eriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè  ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració p rematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del  formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
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En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’ execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la  seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execu ció 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre a quests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense  que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformaci ons anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als an coratges. 
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Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el program a previst, que haurà d’estar d’acord amb el 
tesat 
de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del  formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins q ue el formigó  assoleixi la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense exces ives deformacions els esforços als que 
estarà sotmés amb posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en l a retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 
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S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i c arregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartim ent quan es transmetin càrregues al terreny 

o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre  el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no 
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

 

 

G3J - GABIONS I ESCULLERES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’ estabilitzar 
talussos o fer defenses marítimes o fluvials. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Gabions reblerts amb pedra d’aportació o amb pedr a extreta del lloc on es fan 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no subme rgit 
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergi t 
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en form es d’estrella 
- Concertat de les pedres de la superfície de l’esc ullera 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Estructures de gabions: 

- Replanteig dels gabions 

- Preparació de la base 

- Estesa de la caixa de tela metàl·lica 

- Ancoratge de la base de la caixa 

- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora d e l’obra o subministrada segons el cas 

- Apuntalament dels costats de la caixa durant la c onstrucció 

- Tancat i lligat final 

- Neteja i retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons no submergit: 

- Replanteig de l’escullera 

- Preparació de la base 

- Subministrament i col·locació de les pedres 

- Retirada de runa i material sobrant 
Esculleres sobre fons submergit: 

- Replanteig de l’escullera 

- Protecció de la zona de treball 

- Subministrament dels blocs 

- Transport fins al lloc de col·locació 

- Col·locació dels blocs 

- Retirada de runa i material sobrant 
Concertat d’escullera: 

- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb  maquinària adequada 

- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 

Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica d e filferro de torsió  triple d'acer 

galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o 

d'aportació. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 

Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 

El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb t ela metàl·lica. 

Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el 

diàmetre de la malla. 

Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes 

característiques. 
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Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals. 

Les pedres han de ser de la grandària indicada a la  DT i en tot cas de diàmetre superior al 

pas de malla. 

Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atm osfèrics sense alteracions físiques ni 

químiques. 

Coeficient de desgast (E. Los Angeles NLT-149):  < 50% 

 Capacitat d'absorció d'aigua (en pes):  <= 2% 

 Toleràncies d'execució: 

- Llargària:  ± 3% 

 - Amplària:  ± 3% 

 - Alçària:  ± 5% 
 ESCULLERA: 

Estructura formada per blocs de pedra o formigó, cl assificats per grandària, dipositats de 

forma irregular. 

Ha de tenir la secció prevista a la DT. 

Ha de ser estable. 

Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT. 

Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir  el pes indicat a la DT. 

Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent espe cificat a la DT. 

Els blocs han d’estar col·locats de manera que no c oincideixin els junts verticals. 
El front ha de ser uniforme, no han d’ haver-hi blo cs sobresortits o enfonsats respecte la 
superfície general d’acabat. 

Toleràncies d'execució: 

- Llàrgaria:  ± 3% 

 - Amplària:  ± 3% 

 - Planor: - 120 mm, + 300 mm 

- Alçària:  ± 5% 
 L’ amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte 
corresponents a la cota de treball. 

En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròp ods: 

- Defectes localitzat amidats verticalment respecte  del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels 

blocs de la coraça 

- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m:  < = 1/10 alçària dels blocs de la coraça 

El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar  toleràncies promig superiors a les 

esmentades anteriorment. 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 

Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el  pla del talú s definit en el projecte, 

sense arestes ni pics que sobrepassin aquesta super fície. 

Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especifica t, de manera que un bloc sempre sigui 

col·lateral amb un mí nim de dos que tinguin un pes  especificat. 

Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de 

manera que el conjunt quedi massís i que la esculle ra resulti amb el suficient travament. 

Les cares vistes han de tenir una superfície sensib lement plana i regular. 

El percentatge de cares vistes que pertanyin a bloc s del pes mínim especificat ha de ser, en 

superfície: 

- Pes de la escullera < 1 t:  >= 80% 

- Pes de la escullera entre 1 i 2 t:  >= 75% 

- Pes de la escullera > 2 t:  >= 70% 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 

Abans de començar la col·locació ha d'estar prepara da la seva base segons les indicacions de 

la DT. 

El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb ba rres de ferro col·locades a les cantonades. 

Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntala r amb taulons per evitar deformacions. 

Els costats més llargs del gabió s'han de lligar en tre ells amb tirants de filferro cada 33 cm 

d'alçària, i amb separacions horitzontals de 50 cm.  

Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més 

grosses als paraments. 
ESCULLERA: 
Ha d’haver-hi coincidència entre el material transp ortat i el document d’ identificació 
expedit a la pedrera. 
Els llocs de descàrrega s’han d’ajustar als previst os en la DT. 

Abans de començar la col·locació ha d'estar prepara da la seva base segons les indicacions de 

la DT. 
Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó,  no es permet l'abocament dels blocs.  

L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva co l·locació ha de ser de 28 dies. 
En esculleres sobre fons no submergit de pedra natu ral, el material s’ha de col·locar segons 
les seccions transversals indicades al Projecte, i de manera que no es formin segregacions a 
l’escullera. L’ abocada de material ha de ser a una  altura inferior a 30 cm, i un cop 
col·locat, no ha de presentar zones mal consolidade s o amb direccions preferents. 

Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició co rrecta abans de col·locar-ne d'altres. 

En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha 

d'enrasar, massissant-se els forats amb material di sposat de forma que es proporcioni als 

blocs la fonamentació més regular possible. 
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT: 

Prè viament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una 

xarxa subjecta a boies en ambdós costats del dic i per davant del front d'avanç , amb la 

finalitat de no permetre que fustes, plàstics o qua lsevol altre element estrany flotant surti 

fora de la zona de les obres. Periòdicament s'han d e retirar aquells elements que flotin en 

els recintes limitats per les xarxes. 

Les esculleres s'han d'abocar directament amb gàngu ils, barcasses basculants o grues de 

suficient llargària, ajustant-se a les dimensions i  talussos indicats en els plànols. 

Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recob riment, s'ha de procedir a pendre perfils 

de la part de la obra sobre la que ha de descansar aquest mantell. 

Les esculleres dels mantells exteriors de recobrime nt s'han de  col·locar de manera que entre 

els blocs hi hagi la màxima travada  i el menor nom bre de forats possibles, que no es podran 

reomplir amb cantells ni blocs de menor pes. 

La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, 

d'acord amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la 

possibilitat de successius mantells. 

Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima 

percolació possible i es disipi la energia de les o nades. 
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L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secci ó completa, a excepció del desfassament 

entre les diferents classes d'escullera, que ha de ser: 

- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m 

 - Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m 

 - Si l'escullera té el seu origen en una ja existe nt, abans de començar l'abocada de 

l'escullera sense classificar s'ha de retirar les p edres dels mantells superiors en les seves 

zones d'entroncament per donar continuïtat als nucl is finals 
 CONCERTAT D’ESCULLERA: 

No hi ha condicions específiques del procés d'execu ció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURA DE GABIONS: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

Si la partida d'obra és sense subministrament del r eblert, la partida inclou la feina 

d'aportació i selecció de la pedra dels voltants de  l'obra. 
ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL: 

t de pes realment col·locat segons les especificaci ons de la DT, determinades en la bàscula 

per als camions, pesant-los abans i despré s de des carregar. 

S'establirà un sistema que identifiqui clarament le s tares del vehicles utilitzats a l'obra. 

Les esculleres arrossegades pels temporals durant l 'execució de les obres han d'anar per 

compte del contratista. 

No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les escul leres que hagin estat desplaçades fora del 

perfil. 

ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

Inclou el pagament de llicències de disposició de l a ubicació definitiva. 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 

m3 del volum de l’escullera realment concertat, ami dat sobre perfil indicat a la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CONCERTAT D’ESCULLERA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

 OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Aprovació dels mitjans i mètodes d’execució utilitzats pel contractista. 

- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.  

- Contrastar el material transportat amb l’indicat al document d’identificació expedit a la pedrera. 
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- Control diari del material col·locat.  

- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l’ obra executada per tal de conèixer la geometria global assolida així com 

el gruix de les diferents capes de material. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL: 

Si els mitjans utilitzats no s’ajusten als previstos, no s’ha d’autoritzar l’inici dels treballs o s’hauran d’aturar fins que es compleixin les 

condicions pactades. 

Si s’observa que el material transportat no és l’indicat al document d’ identificació que porta el camió, se l’haurà de classificar amb la 

categoria de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d’alguna de les grandàries utilitzades a 

l’obra, s’haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s’haurà de doblar el nombre de camions controlats fins que 

no es detectin errors al llarg d’una setmana. 

No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l’escullera, ni danys al talús, capa de filtre o geotèxtil. 

Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del Contractista. 

Si es detecten zones mal executades, s’hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s’hauran de modificar els processos 

d’execució. 

 

 

G4 - ESTRUCTURES 
G45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G45C17B3. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 
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S'han considerat els elements a formigonar següents : 

- Pilars 

- Bigues 
- Estreps 

- Sostres amb elements resistents industrialitzats 

- Sostres nervats unidireccionals 

- Sostres nervats reticulars 

- Lloses i bancades 

- Membranes i voltes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de que dar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm  

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilata ció vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 
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     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter d e ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica >=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter d e ciment:  40 mm 

- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica >=0.16g:  50 mm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

SOSTRES NERVATS RETICULARS: 

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar arm at de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm 

Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar  els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m 

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 

FORMIGÓ LLEUGER: 
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es  reduirà la separació entre 
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la  utilitzada per a un formigó convencional 

S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseq üència d’un excessiu vibrat. 

L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el form igó es realitzarà mitjançant eines adients 

que garanteixin que el granulat s’introdueixi a la massa de formigó  i quedi recobert per la 

beurada 

ESTREPS: 

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 c m de la capa superior deixant el granulat 

gros parcialment vist, però no després. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructure s, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la hu mitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del formigó. 

Les superfícies de peces de formigó prefabricades h an d’estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar g enerosament. 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

El formigonament dels nervis i de la capa de compre ssió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament. 

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en e l sentit dels nervis, sense  que es 

produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorgan ització de les armadures, de les malles i 

d'altres elements del sostre. 

En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compac tar el formigó de junts amb un vibrador que 

pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’uti litza formigó autocompactant 

LLOSES: 

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més jun ts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 

resultant del traçat de les armadures a ctives, i n o es tornarà a formigonar fins que la DF 

els hagi examinat. 

Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó a utocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 

 

 

G4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’ armadura passiva d’elements estructurals de 

formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 

perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següen ts: 

-  Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 
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La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent.  La disposició dels punts d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832 . 
La realització  dels empalmaments pel que fa al pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69. 5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 

EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’ unió, s’han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 

l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectat s a les barres principals mitjançant un 

lligat simple  o altre procediment idoni. En cap ca s es pot fer amb punts de soldadura quan 

les armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s 'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segon s s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin d e quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició  ambiental a que es  sotmetrà el formigó armat, segons el que 

indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
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 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’e lement) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posici ó vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades ha n de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per sol apa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l a EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldade s ha de complir l’especificat en l’article 

69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb  neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Pressupost Remodelació T-751 

 

 

 

 

117 

  

 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí , de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els separadors ha de complir l’especificat 

en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les  disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està  incorporat al preu de la unitat d’obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i 

empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 

estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

 

G4D - ENCOFRATS 
G4DF - ENCOFRATS PER A ESTREPS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un pr ojecte de la cintra on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus compone nts 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i el s seus elements com perfils metàl·lics, 
tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge de la cintra o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva  manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin  elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als  efectes de la compactació mecànica 
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- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i forjats 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i enc ofrats, amb absència d’esbombaments fora de   
  toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions  per que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució de ls forjats, poguent-se fer servir els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccio ns i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment n ormal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats ant eriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè  ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració p rematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del  formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’ execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la  seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execu ció 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre a quests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense  que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformaci ons anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
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- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als an coratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el program a previst, que haurà d’estar d’acord amb el 
tesat 
de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del  formigó resultin ben acabades. 
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La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins q ue el formigó  assoleixi la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense exces ives deformacions els esforços als que 
estarà sotmés amb posterioritat 
Es posarà especial cura durant  el desencofrat en l a retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i c arregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 
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Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartim ent quan es transmetin càrregues al terreny 

o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre  el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no 
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

(PG 3/75) 

 

 

G4L - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 
G4L1 - BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4L11197. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Subministrament i col·locació de biga prefabricada de formigó precomprimit per a la formació 

de sostres unidireccionals. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació del perímetre de recolzament de les bi gues, neteja i nivellament 

- Replanteig i col·locació de les bigues 

CONDICIONS GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que la biga compleix le s característiques exigides a la DT. 

Les bigues disposades per al muntatge no han de pre sentar superfícies desrentades, arestes 

descantellades, discontinuitats en el formigó o arm adures visibles. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha 

d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 

La biga ha d'estar col·locada en la posició i nivel l previstos a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5.4.1 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies de muntatge han de complir l'especi ficat en l'article 5.4.3 de l'annex 11 de 

la norma EHE-08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran le s característiques mecàniques i, en 

particular, el mòdul de fletxa, moments de fissurac ió i trencament, i l'esforç tallant de 

trencament. 

La col·locació de la biga s'ha de realitzar de mane ra que no rebi cops que la puguin afectar. 

Per a la col·locació s'ha de suspendre la biga pels  punts preparats a l'efecte, als extrems de 

la mateixa. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o veh icles, el contractista ha de presentar, amb 

la suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el  programa de tall, restricció o desviament 

del trànsit. 

Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no  hi hagin línies elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig de la situació de les peces. 

- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 

- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 

- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s’han de realitzar  segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’ acabat, segons l’article 100. de la norma EHE-08. 

 - Assaigs d’informació complementaria: 

     - De les estructures  projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin assolit la qualitat prevista, 

comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de càrrega, les 

incloses en els següents supòsits: 

          - Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.  

          - Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions específiques. En 

aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la 

forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats.  

          - Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17  de la norma EHE-08. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació complementaria (testimonis, 

ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l’element. 
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G4LM - TRANSPORT D'ELEMENTS PREFABRICATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4LM1140. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Transport d'elements prefabricats, amb vehicles nor mals o especials, fins al lloc de 

col·locació de l'element. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements transportats han de disposar-se en la seva posició normal de treball i sobre els 

recolzaments necessaris. 

S'han d'utilitzar separadors per a evitar que els e lements transportats es toquin. 

Aquests elements han d'anar protegits contra els im pactes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Quan les característiques dels elements a transport ar obliguin a utilitzar transports 

especials, s'han de sol·licitar els permisos corres ponents. 

La càrrega i descàrrega s'ha d'efectuar amb els seu s equips adequats i evitant que es 

produeixin esforços no previstos en els elements. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

t de càrrega útil transportada segons les especific acions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* 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) 

 

 

G4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G4ZA1001. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Recolzament estructural elàstic format mitjançant l àmina de neoprè armat o sense armar, 

col·locat entre dues bases d'anivellament i base d’ anivellament de morter de ciment per al 

suport dels mecanismes de recolzament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Recolzaments: 

- Preparació i comprovació de les superfícies de re colzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

- Col·locació dels aparells de recolzament 

Base d’anivellament: 

- Preparació i comprovació de les superfícies per a nivellar 

- Neteja de les bases de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb  les especificacions de la DT. 

Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina , fang o qualsevol material que pugui 

impedir el bon funcionament del recolzament. 

Les dimensions de la base de recolzament venen dete rminades per les característiques de l’ 

aparell utilitzat: 

Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzamen t i l'extrem de la base d'anivellament: 

- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 

- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició en planta:  ± 1 mm 

 - Replanteig de cotes:  ± 10 mm 

 RECOLZAMENTS: 

No ha d'haver degradacions en el material elastomèr ic. 

La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 

No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el c ontacte entre els diferents elements. 

L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivell ament. 

L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement co mprimit i no han d'haver espais buits entre 

ell i les bases d'anivellament. 

No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respect e a la seva posició inicial. 

S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'ap arell de recolzament en les rases 

d'anivellament. 

No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparel l respecte a les previstes a la DT. 

A una mateixa línia de recolzament, els aparells ha n de presentar escurçaments verticals 

idèntics sota càrregues verticals idèntiques. 

 Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell 

han d'estar en contacte amb les bases d'anivellamen t i els perns d'ancoratge s'han d'encastar 

dins els elements estructurals que s'han de suporta r. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig del eixos:  ± 5 mm 
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 - Llargària:  ± 5% 

 - Amplària:  ± 5% 

 - Gruix:  ± 1 mm 

 BASE D’ANIVELLAMENT: 

Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han 

de ser planes i horitzontals. 

No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit  per a formigonar les bases d'anivellament. 

Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues s uperfícies que es recolzen per a facilitar 

la inspecció i la sustitució de l'aparell, si és el  cas. 

Distància entre les dues superfícies a recolzar:  > = 15 cm 

 Distància entre l'extrem de la base d'anivellament  i els paraments laterals de les 

superfícies a recolzar:  >= 10 cm 

Alçària de la base inferior:  >= 5 cm 

Alçària de la base superior:  >= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 1 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d'execu ció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra  de los apoyos elastoméricos para puentes 

de carretera 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D’ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà la base de recolzament (si és el cas). 

- Replanteig dels punts de recolzament. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

- Inspecció dels aparells abans de la seva col·locació. 

- Replanteig i control dimensional de les bases d’anivellament 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BASE D’ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments. 

CONTROL D’ EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN BASE D’ ANIVELLAMENT PER A 

ESTRUCTURES: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades abans de situar els aparells de recolzament. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS  D’INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

En cas d’irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s’ analitzaran les causes que les hagin produït i es 

procedirà a la seva substitució. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D’ ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 

Per a cada base executada: 

- Control de la planor i horitzontalitat de la base. 

- Control dimensional en planta i alçat. 

CONTROL DE L’ OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

Inspecció visual del recolzament un cop hagi entrat en càrrega. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ 

ARMAT: 

En cas d’irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s’ analitzaran les causes que les hagin produït i es 

procedirà a la seva substitució. 

 

 

G9 - FERMS I PAVIMENTS 
G93 - BASES 
G931 - BASES DE TOT-U 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G931201J. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compacta ció de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s’utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

Es pot  utilitzar material granular reciclat de res idus de la construcció o demolicions, 

provenint d’una planta autoritzad a legalment per e l tractament d’aquests residus. En obres de 

carreteres només es podrà utilitzar a les categorie s de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de des guà s necessaris per tal d’evitar 
entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a niv ell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T0 0 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3 , T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat  superficial IRI (NLT-330):  H a de complir amb els valors de la taula 

510.5 de PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 
- Esplanada (trànsit T3):  >= 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals):  >= 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3):  >= 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals):  >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres  T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos  

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols d e seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de secc ions tipus 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té  les condicions de qualitat i form es previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de  l'execució de la partida d'obra, d’acord amb les 

instruccions de la DF. 

La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a c entral i no "in situ". L'addició de l'aigua 

de compactació també s'ha de fer a central excepte en els casos  que la DF autoritzi el 

contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una to ngada, s’ha d’homogeneïtzar i humi dificar, 

si es considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condici ons climatològiques no hagin produï t 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es  superen els valors següents: 

- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la h umitat óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’ evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans d e la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sist emàtica disposant l’ equip necessari per 

aconseguir la densitat prescrita a l’apartat anteri or. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compact ació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com 

a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu  pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la u tilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'a conseguir  la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins  que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aques t incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la super fície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els es creixos laterals ni els n ecessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que  se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
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CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de 

grandària superior a l’ admissible. 

- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ ha d’estendre la capa. 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’ amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a 

màxim. 

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 

- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la 

superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 

- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades d’execució i control de la temperatura 

ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació  de la placa es determinarà la humitat in-situ. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Comparació entre la rasant acabada i l’estable rta en el projecte: comprovació de l’existència de ruptura de peralt; comprovació de 

l’amplada de la capa; revisió dels  cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l’índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S’han de seguir  els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d’estar  uniformement repartits en 

sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les exigències del plec de 

condicions.  

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o quan s’observi que es produeix 

segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en 

cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’ un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, 

sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució  del material. En general, es treballarà 

sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 

compactació s’ intensificaran al doble sobre les capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà  les limitacions establertes al plec de condicions. 

En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat superficial.  

 

 

G96 - VORADES 
G966 - VORADES CORBES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

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 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- 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'assen tament 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
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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) 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·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'a ssaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin 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 c omenci 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

G9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
G9GL - PAVIMENT DE FORMIGÓ LLEUGER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Paviments de formigó amb fibres o sense vibrat o de  formigó  lleuger d'argila expandida, 

acabats amb lliscat afegint ciment pòrtland o pols de quars o amb l’execució d’una textura 

superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó segü ents: 

- Amb estenedora de formigó 

 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacio ns següents: 

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en pa viments per a carreteres 

En la col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfí cie del paviment ha de tenir una textura  uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació  especificats a la DT o, en el seu defecte, 

els indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions de l seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 

resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en ca p cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 – 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  

     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla d e 3 m 

     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de  3 m 

     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08 . 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que d urant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0° C. Si en algun cas fos imprescind ible formigonar en aquestes condicions, 

s’han de prendre les mesures necessàries per tal de  garantir que en el procés d’enduriment del 

formigó no es produiran defectes en els elements ni  pè rdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprova t que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i forme s previstes, amb les toleràncies 
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establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats que  excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució d e la partida d'obra. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa bai xa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, se gons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C , s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en ca p moment els 30°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateix a dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que despré s s'utilitzin a l' obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sen se que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb  una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de  la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà  ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h si s’utilitze n ciments amb un inici d’enduriment >= 2,30 

h, si es prenen mesures per tal d’inhibir l’endurim ent del formigó  o si les condicions 

ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en  tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de  cordó d’alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cur a d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal d e permetre la circulació del personal i 

evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els acces sos senyalitzats i acondicionats per a 

protegir la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es co l· loqui al llarg d'aquest junt sigui 

homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigoname nt al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aq uests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d 'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar  a una distància del junt més proper >= 1,5 

m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 

contracció executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de m orter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'es tendre la segona abans que la primera 

comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra  de les dues capes no ha de passar més d'1 

hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formig ó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu ca s, s'ha d'escampar uniformement sobre el 

formigó  fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot 

seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha  d'allisar mecànicament. 
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Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir el s cantells de la capa amb una aplanadora 

corba de 12 mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient  a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació  per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textur es per estriat o ranurat, per una denudació 

química de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 

altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de  complir l’especificat en el Plec de 

condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la c apa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució  de junts i la comprovació de la 

regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el  formigó hagi assolit el 80% de la 

resistència exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer  abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils e n el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Després de donar la textura al paviment, s'han de n umerar les lloses exteriors de la calçada 

amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc. 

ESTESA AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de manteni r net amb els dispositius adequats acoblats 

a les mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de  recolzar sobre paviments acabats, i han de 

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'atur in. 

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimen tadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de  guia de l'estenedora no ha de ser superior 

a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes  de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fle txa entre dos piquets consecutius sigui <= 

1 mm. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de l es erugues interposant bandes de goma, 

xapes metàl·liques  o d'altres materials adequats e n el cas que es formigoni una franja junt a 

un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia d e les màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de 

paviment de formigó prèviament construït, han d'hav er assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma  suficientment uniforme per a no 

desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de 

formigonament en rampa. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, exce pte en zones aïllades, comprovades amb un 

regle no inferior a 4 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 
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Aquests criteris inclouen l'acabament específic del s acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalmen t conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d' irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg d e cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els jun ts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonamen t dels treballs de preparació de la 

superfície existent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

* Orden de 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/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

PAVIMENT PER A CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de 

Carreteras. 

 

 

G9J - REGS SENSE GRANULATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G9J12E00,G9J13J00. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o be tum asfàltic o reg de cur a del formigó amb 

producte filmogen. 

S'han considerat els següents regs amb lligants hid rocarbonats: 

- Reg d'imprimació 

- Reg d'adherència 

- Reg de penetració 

- Reg de cura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

En el reg d'imprimació o de penetració: 
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- Preparació de la superfície existent 

 - Aplicació del lligant bituminós 

 - Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

 En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

 - Aplicació del lligant bituminós 

 Reg amb producte filmogen. 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del producte filmogen de cura 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no po t quedar cap tram de la superfície tractada 

sense lligant. 

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts  de treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estes a del lligant estigui superposada en la 

unió de dues franges. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de teni r una distribució uniforme. 

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir 

l’excé s de lligant o per tal de garantir la protec ció del reg del trànsit d’obra. 

Dotació del granulat de cobertura:  <= 6 l/m2, >= 4  l/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

La superfície per regar ha de ser neta i sense mate rial engrunat. 

S'han de protegir els elements constructius o acces soris de l'entorn, per tal que quedin nets 

una vegada aplicat el reg. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i l es rasants especificades a la DT.  Ha de 

complir les condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar 

estovada per un excés d'humitat. 

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha  de ser capaç de distribuir la dotació de 

producte a la temperatura especificada. 

El dispositiu regulador ha de proporcionar una unif ormitat transversal suficient. 

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un 

equip portàtil. 

L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas,  s’ha de fer, sempre que sigui possible, 

mecànicament. 

El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la cir culació sobre les capes de reg no 

tractades. 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació  del reg. 

Es pot dividir la dotació prevista per a la seva ap licació en dues vegades, si la DF ho 

considera necessari. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 

- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 

- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
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La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estes a de la capa superior. 

No s’ha de circular sobre el reg fins que el lligan t no s’hagi absorbit completament o, en el 

cas de l’estesa d’ un granulat de cobertura, fins p assades 4 h de l’estesa. En qualsevol cas, 

la velocitat dels vehicles ha de ser <= 40 km/h. 

REG D'ADHERÈNCIA: 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estes a de la capa superior. 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bitumin ós existent , s'han d'eliminar els excessos 

de betum i s'han de reparar els desperfectes que pu guin impedir una perfecta unió entre les 

capes bituminoses. 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-4 0 s Saybolt Furol 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el  curat o la ruptura del lligant. 

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):  10-4 0 s Saybolt Furol 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:  

La superfície per regar ha de tenir la densitat i l es rasants especificades a la DT Ha de 

complir les condicions especificades per l'unitat d 'obra corresponent. 

S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 

No ha de circular trànsit durant els 3 dies següent s a l'execució del reg. 

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s' ha d'extendre un granulat de cobertura i 

els vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h . 

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim 

de 4,76 mm. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 

t de pes mesurades segons les especificacions de la  DT. 

DOTACIÓ EN KG/M2: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

No són d'abonament els excessos laterals. 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat d e cobertura per a donar obertura al 

trànsit. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para ob ras de carreteras y puentes, relativos a 

firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN REG  AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució. 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de l’efecte de pas de un camió carregat. 

- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.  

- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  

- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m. 

- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la superfície 

sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les 

deduïdes del tram de prova. 

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en el plec. 

La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en mes d’un 15%. I no mes de un 

individu de la mostra podrà excedir els límits fixats. 

L’equip de reg  haurà de ser capaç  de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 

10% longitudinalment. 

 

 

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD4 - CANALS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

GD4L2000. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de canal amb elements prefabricats de form igó. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Canal prefabricat 

 - Capcer prefabricat en forma de T 

 - Manta de formigó cel·lular 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

En canals i capcers: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de les peces prefabricades 

- Reblert dels junts amb morter de ciment 

En mantes: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació de les peces prefabricades 

CONDICIONS GENERALS: 

Les peces prefabricades han de quedar col·locades s egons les alineacions, pendents i cotes 

previstes a la DT. 

Les superfícies que hagin d'estar en contacte amb l 'aigua han de ser llises, i els junts no 

han de tenir rebaves. 

Toleràncies d'execució: 

- Alineació:  ± 20 mm 

 - Nivell (P = pendent): 

     - P > 1%:  ± 10 mm 

     - 0,5% < P <= 1%:  ± 5 mm 

     - P <= 0,5%:  ± 2 mm 

CANAL: 

Les peces han de quedar centrades i alineades dins de la rasa. 

Les peces han de quedar situades sobre un llit de r ecolzament, la composició i el gruix del 

qual han de complir les especificacions fixades en la DT. 

CAPCER: 

Les peces han de quedar situades sobre un llit de r ecolzament, la composició i el gruix del 

qual han de complir les especificacions fixades en la DT. 

MANTA: 

La manta ha de quedar situada sobre un geotèxtil qu e ha de sobresortir 0,50 m pels costats de 

la manta. El geotè xtil ha de complir les especific acions fixades en el seu plec de 

condicions. 

Radi de curvatura mínim:  0,5 m 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Les peces no s'han de col·locar fins que no s'hagi comprovat que la superfí cie sobre la que 

han d'assentar-se compleix les condicions de qualit at i forma previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defecte s o irregularitats superiors a les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució  de la partida d'obra. 
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Abans de baixar les peces a la rasa, la DF les ha d 'examinar, rebutjant les que presentin 

qualsevol defecte perjudicial. 

La descàrrega i manipulació de les peces s'ha de fe r sense que rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar l es peces. 

La col·locació de les peces prefabricades s'ha de c omençar pel punt més baix. 

MANTA: 

La biga de descàrrega ha de ser 0,30 m menor que la  llargària del mòdul per descarregar. 

L'angle entre la biga i el mòdul ha de ser < 45°. 

No s'ha de descarregar més d'un mòdul al mateix tem ps per cada biga de descàrrega. 

En cas que es produeixi solapament entre dos mòduls , s'han de treure les peces necessàries per 

tal d'evitar aquest solapament, reconnectant els ex trems dels cables manipulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

CANAL O CAPCER: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

MANTA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* 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 de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

 

 

GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARD INERIA 
GRZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Recolzament estructural elàstic format mitjançant l àmina de neoprè armat o sense armar, 

col·locat entre dues bases d'anivellament i base d’ anivellament de morter de ciment per al 

suport dels mecanismes de recolzament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Recolzaments: 

- Preparació i comprovació de les superfícies de re colzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

- Col·locació dels aparells de recolzament 

Base d’anivellament: 

- Preparació i comprovació de les superfícies per a nivellar 

- Neteja de les bases de recolzament 
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- Execució de les bases d'anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb  les especificacions de la DT. 

Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina , fang o qualsevol material que pugui 

impedir el bon funcionament del recolzament. 

Les dimensions de la base de recolzament venen dete rminades per les característiques de l’ 

aparell utilitzat: 

Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzamen t i l'extrem de la base d'anivellament: 

- Si l'alçària de la base és <= 8 cm:  >= 5 cm 

- Si l'alçària de la base és >= 8 cm:  >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Posició en planta:  ± 1 mm 

 - Replanteig de cotes:  ± 10 mm 

 RECOLZAMENTS: 

No ha d'haver degradacions en el material elastomèr ic. 

La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 

No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el c ontacte entre els diferents elements. 

L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivell ament. 

L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement co mprimit i no han d'haver espais buits entre 

ell i les bases d'anivellament. 

No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respect e a la seva posició inicial. 

S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'ap arell de recolzament en les rases 

d'anivellament. 

No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparel l respecte a les previstes a la DT. 

A una mateixa línia de recolzament, els aparells ha n de presentar escurçaments verticals 

idèntics sota càrregues verticals idèntiques. 

 Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell 

han d'estar en contacte amb les bases d'anivellamen t i els perns d'ancoratge s'han d'encastar 

dins els elements estructurals que s'han de suporta r. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig del eixos:  ± 5 mm 

 - Llargària:  ± 5% 

 - Amplària:  ± 5% 

 - Gruix:  ± 1 mm 

 BASE D’ANIVELLAMENT: 

Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han 

de ser planes i horitzontals. 

No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit  per a formigonar les bases d'anivellament. 

Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues s uperfícies que es recolzen per a facilitar 

la inspecció i la sustitució de l'aparell, si és el  cas. 

Distància entre les dues superfícies a recolzar:  > = 15 cm 

 Distància entre l'extrem de la base d'anivellament  i els paraments laterals de les 

superfícies a recolzar:  >= 10 cm 

Alçària de la base inferior:  >= 5 cm 

Alçària de la base superior:  >= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 1 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi ha condicions específiques del procés d'execu ció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra  de los apoyos elastoméricos para puentes 

de carretera 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprue ba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D’ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà la base de recolzament (si és el cas). 

- Replanteig dels punts de recolzament. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

- Inspecció dels aparells abans de la seva col·locació. 

- Replanteig i control dimensional de les bases d’anivellament 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BASE D’ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 

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

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments. 

CONTROL D’ EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN BASE D’ ANIVELLAMENT PER A 

ESTRUCTURES: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades abans de situar els aparells de recolzament. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS  D’INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

En cas d’irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s’ analitzaran les causes que les hagin produït i es 

procedirà a la seva substitució. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D’ ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 
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Per a cada base executada: 

- Control de la planor i horitzontalitat de la base. 

- Control dimensional en planta i alçat. 

CONTROL DE L’ OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

Inspecció visual del recolzament un cop hagi entrat en càrrega. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

Les inspeccions es realitzaran  a la totalitat dels recolzaments. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ 

ARMAT: 

En cas d’irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s’ analitzaran les causes que les hagin produït i es 

procedirà a la seva substitució. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D' EDI 
K4 - ESTRUCTURES 
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K453 - FORMIGONAT DE BIGUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formigonament d’estructures i elements estructurals , amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger , de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la  norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars r elacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents : 

- Bigues 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en e l seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les pre scripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat  del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

El formigó estructural ha de fabricar-se en central s específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o  buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mant enir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda e n cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniform e, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

La resistència característica del formigó es compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especif icat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 

buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., f ora que ho autoritzi explícitament la DF. 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria d el punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm  
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     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilata ció vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ±  12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm 

 - Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

     - D <= 30 cm:   + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla te òric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en f ormigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'a rticle 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha  sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 

la part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci  l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5° C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següe nts la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix p recaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat n ecessària per tal que no absorbeixi l'aigua 

del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar e n contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni e l vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significati us en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el  projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formig ó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabric ació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats a mb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  s ense que es produeixin disgregacions. 
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La compactació del formigó es realitzarà mitjançant  processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti  la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat  del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient p er assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es propo si, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'h a arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. P er a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evita nt que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les re sines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.  

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu  aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment d el formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el cu rat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i  vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El g ruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi u na massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'a lta densitat d'armadures, a les cantonades 

i als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

OPERACIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ: 
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K4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per b arres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’ armadura passiva d’elements estructurals de 

formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 

perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següen ts: 

-  Elements estructurals de formigó armat 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de for migó existents 

- Armadura per a reforç de llosana de balcó d’estru ctura de perfils d'acer, una vegada nets 

aquests, col·locant un cè rcol perimetral connectat  als perfils del balcó amb grapes en forma 

d'U 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó exist ents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’a ssecat de l’adhesiu 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les a rmadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la dispo sició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha d e ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni  esquerdes. 

 Les armadures han de ser netes, no han de tenir òx id no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al form igó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un f ormigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre e lles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no  ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la t ransmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el form igó proper a la zona d’empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zon es on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o pe r soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es re querirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant  lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent.  La disposició dels punts d e lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especifi cat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832 . 
La realització  dels empalmaments pel que fa al pro cediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels difere nts empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69. 5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les  prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 

EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a l es zones de forta curvatura de l'armadura. 

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitz ades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’ unió, s’han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabr icant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 

l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i  a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectat s a les barres principals mitjançant un 

lligat simple  o altre procediment idoni. En cap ca s es pot fer amb punts de soldadura quan 

les armadures estiguin a l’encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l' engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s 'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segon s s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin d e quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclo sos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats e n la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició  ambiental a que es  sotmetrà el formigó armat, segons el que 

indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça fo rmats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recob riments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equiv alent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al fo rmigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm,  mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
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     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’e lement) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de l es armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a m àxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posici ó vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha  de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense just ificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades ha n de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de q uatre barres. 

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadure s transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 bar res aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de ba rres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d’un empalmament per sol apa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l a EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldade s ha de complir l’especificat en l’article 

69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb  neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i  transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargà ria de la barra ancorada al formigó exist ent, i de la part lliure, han de ser les 
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a  la llargària neta d’ancoratge determinada 
segons l’article 69.5. 1.2 de la EHE. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
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El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperat ura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí , de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verific ar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el rec obriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició d els separadors ha de complir l’especificat 

en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es pro hibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si ha n de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les  disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir u na edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gra n que el de la barra que s’ha d’ ancorar i 
500 mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de  la mateixa. 
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col· locar l’adhesiu. 
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques de l fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins del 
temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’a dhesiu ha d’estar  compresa entre 5º i 40 º 
C. 
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar qu e resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s ’introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posic ió definitiva, no es pot rectificar la seva 
posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la  DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del  teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF. 

- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de l es barres (barra+cavalcament) 

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està  incorporat al preu de la unitat d’obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de m aterial corresponents a retalls i 

empalmaments. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les  especificacions de la DT. 
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA: 

m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord  amb la DT. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 

estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 

 

K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCA CIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4D3 - ENCOFRATS PER A BIGUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de  fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofra t 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat  amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i trava ment 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inf erior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un pr ojecte de la cintra on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les d eformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus compone nts 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i el s seus elements com perfils metàl·lics, 
tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al mun tatge i desmuntatge de la cintra o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva  manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi qu e els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unio ns han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimension als i per a suportar, sense assentaments ni 
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deformacions perjudicials, les accions estàtiques i  dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d' estar en contacte amb el formigó,  excepte 

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una e ntitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció a mb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb dese ncofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicac ió de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin  elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certif icat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com  a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o prepa rats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característique s següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fui tes d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als  efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuame nt de pilars i forjats 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i enc ofrats, amb absència d’esbombaments fora de   
  toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus pro pis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin text ures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencof ratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la s eva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots do s sentits. 
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions  per que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució de ls forjats, poguent-se fer servir els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregu es verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovan t que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccio ns i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els  encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'au torització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de p etit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment n ormal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats ant eriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho con sideri oportú. 
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En obres d'importància i que no es tingui l'experiè  ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració p rematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del  formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es pug uin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’ execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la  seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execu ció 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre a quests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense  que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformaci ons anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensi ó 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat │ 
│             │─────────────────│          │        │               │ 
│             │Parcial │ Total  │          │        │               │ 
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 20 mm │    ± 50 mm    │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -     │± 20 mm │       -       │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %  │ ± 2 mm │       -       │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm  │ ± 5 mm │       -       │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -     │   -    │       -       │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm  │ ± 2 %  │    ± 30 mm/m  │ 
│             │        │        │ + 60 mm  │        │               │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -     │   -    │       -       │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm  │± 10 mm │       -       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de man era que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Pressupost Remodelació T-751 

 

 

 

 

156 

  

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura  de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unit ats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han d e tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als an coratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deforma cions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el program a previst, que haurà d’estar d’acord amb el 
tesat 
de les armadures 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les c ares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les areste s exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del  formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius p er a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en  el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de  comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del c onjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de m otors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i g arantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'h an de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portan t de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc,  no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formig onament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temp s en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'an otar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofra t i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins q ue el formigó  assoleixi la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense exces ives deformacions els esforços als que 
estarà sotmés amb posterioritat 
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Es posarà especial cura durant  el desencofrat en l a retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracc ió, assentament o dilatació així com de les 
articulacions 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèv ia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran  precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als forjats 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s' han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofr ats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han d e disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran q uan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cab les o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6  m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i c arregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafle txa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles  de repartim ent quan es transmetin càrregues al terreny 

o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre  el terreny cal asegurar que no assentaran  

Els puntals s’han de travar en dues direccions perp endiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que re bin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra  durant el formigonat no 
afecti negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fon s de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, aix í com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha  de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100%  del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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* 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) 
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Marc Trallero Gomis


