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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B033 - GRAVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0332300. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
 - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
 - Material per a drenatges 
 - Material per a paviments 
 El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 
d’ una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
 - De pedra calcària 
 Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat 
són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
 - Granulats reciclats provinents de formigó 
 - Granulats reciclats mixtes 
 - Granulats reciclats prioritariament naturals 
 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 justificatius que cregué s convenients o que 
li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 
control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 
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CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 
més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 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’àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% 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. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada 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 presumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
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- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 
Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
 Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
 S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
 - Per a drens 
 - Per a paviments 
 - Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen 
per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb  TMA < 0,33 del gruix mínim 
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Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el 
primer punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
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):  
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
 Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
 El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
 Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
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- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi 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 àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
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 continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig  de roques naturals, o 
del reciclatge d’enderrocs. No ha de presentar restes d’argila, margues o altres materials 
estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 
explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 
drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 
superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l’orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d’evacuació. Aquesta complirà  les condicions de filtre respecte a la següent i així 
successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres 
geotèxtils. 
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Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del  
compliment de les condicions anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà 
de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les 
condicions de filtre 1 i 2 s’ han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 
sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per  evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

GRAVA 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). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* 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) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
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Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 
Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
 
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"o"planta"subministradora"en"cas"de"material"reciclat"

#"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"de""posar"a"disposició"de"la"DF"en"el"cas"que"aquesta"ho"solhliciti,"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"Funcio:"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,""

"#" Productes" per" a" edificació," fabricació" de" productes" de" formigó" prefabricat," carreteres" i" altres" treballs" d'obres" públiques" de" Funcio:"
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" Funcio:"
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,""
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"#"Productes"per"a"carreteres"i"altres"treballs"d'obres"públiques"i"edificació"de"Funcio:"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"

#"Altre"informació"que"resulti"rellevant"

El"subministrador"de"granulats"procedents"de"reciclatge,"ha"d'aportar"la"documentació""que"garanteixi"el"compliment"de"les"especificacions"
establertes"a"la"norma"EHE#08,"si"el"material"s’ha"d’utilitzar"en"la"confecció"de"formigons."

OPERACIONS"DE"CONTROL:"
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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"DF"ha"de"pode"r"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"DF,"a"més,"ha"de"valorar"si"realitzar"una"inspecció"a"la"planta"de"fabricació,"a"poder"ser,"abans"del"subministra"de"l’à"rid,"per"comprovar"la"

idoneïtat"per"a"la"seva"fabricació."En"cas"necessari,"la"DF"ha"de"poder"realitzar"els"assaigs"següents"per"a"verificar"la"conformitat"de"les"

especificacions:"

#"Índex"de"llenques"(UNE#EN"933#3)."

#"Terrossos"d’argila"(UNE"7133)"

#"Partícules"toves"(UNE"7134)"

#"Coeficient"de"forma"(UNE"EN"933#4)"

#"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)."

#"Contingut"en"ió"clor"Cl#"(UNE#EN"1744#1)"

#"Assaig"petrogràfic"

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

#"Estabilitat,"resistència"a"l’atac"del"sulfat"magnèsic"(UNE#EN"1367#2)."

#"Absorció"d’aigua"(UNE#EN"1097#6)."

#"Resistència"al"desgast"Los"Angeles"(UNE#EN"1097#2)."

#"Assaig"d’identificació"per"raigs"X."

#"Assaig"granulomètric"(UNE#EN"933#2)"

OPERACIONS"DE"CONTROL"EN"GRAVA"PER"A"DRENATGES:"

Les"tasques"de"control"a"realitzar"són"les"següents:""

#"Inspecció"visual"del"material"i"recepció"del"certificat"de"procedè"ncia"i"qualitat"corresponent.!
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#"Abans"de"començar"el"reblert,"quan"hagi"canvi"de"procedè"ncia"del"material,"o"cada"2000"m3"durant"la"seva"execució,"es"realitzaran"els"
següents"assaigs"d’identificació"del"material:"

"""""#"Assaig"granulomètric"del"material"filtrant"(UNE"EN"933#1)""

"""""#"Assaig"granulomètric"del"material"adjacent"(UNE"103101)""

"""""#"Desgast"de"“Los"Ángeles”"(UNE"EN"1097#2)""

S’ha"de"demanar"un"certificat"de"procedència"del"material,"que"en"el"cas"d’à"rids"naturals"ha"de"contenir:"

#"Classificació"geològica"

#"Estudi"de"morfologia"

#"Aplicacions"anteriors"

#"Assaigs"d’identificació"del"material"

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES:"

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

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES"EN"GRAVA"PER"A"DRENATGES:"

S’han"de"seguir"les"instruccions"de"la"DF"i"els"criteris"de"les"normes"de"procediment"indicades"en"cada"assaig."

INTERPRETACIÓ""DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

No"s’acceptarà""la"grava"que"no"compleixi"totes"les"especificacions"indicades"al"plec."Si"la"granulometria"no"s’ajusta"a"la"utilitzada"per"a"
l’establiment"de"les"dosificacions"aprovades,"s’hauran"de"projectar"i"aprovar"noves"fórmules"de"treball.""

INTERPRETACIÓ"DE"RESULTATS"I"ACTUACIÓ"EN"CAS"D’"INCOMPLIMENT"EN"GRAVA"PER"A"DRENATGES:"

Els"resultats"dels"assaigs"d’identificació""han"de"complir"estrictament"les"especificacions"indicades,"en"cas"contrari,"no"s’ha"d’autoritzar"l’ús"
del"material"corresponent"en"l’execució"del"reblert.!

!

 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B065EA1E,B065EM1C,B065WH0B,B065EH0B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica 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 formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han 
d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes 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 massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. 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 volants 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 qualitat 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 de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència 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’edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d’edat els valors resultants de 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 oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 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 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 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, CEM 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 característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-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 
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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 relació 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 aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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 següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
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: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
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│  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 adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar 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 següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó 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 adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 
total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
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El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 
en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
  
 
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'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
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 subministrada 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 se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
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. 
 
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"
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#"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"

#"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."
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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"a"l’article"81"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"DF"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."
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OPERACIONS"DE"CONTROL"EN"FORMIGÓ"PER"A"PAVIMENTS:"

Determinació"de"la"fórmula"de"treball."Per"a"cada"dosificació"analitzada"es"realitzarà:""

#"Confecció"de"2"sèries"de"2"provetes,"segons"la"norma"UNE"83301."Per"a"cada"sèrie"es"determinarà""la"consistència"(UNE"83313),"la"
resistència"a"flexotracció"a"7"i"a"28"dies"(UNE"83305)"i,"si"és"el"cas,"el"contingut"d’aire"ocluit"(UNE"EN"12350#7)."

Si"la"resistència"mitja"a"7"dies"resultés"superior"al"80%"de"l’especificada"a"28"dies,"i"no"s’haguessin"obtingut"resultats"del"contingut"d’"aire"
ocluït"i"de"la"consistència"fora"dels"límits"establerts,"es"podrà"procedir"a"la"realització"d’un"tram"de"prova"amb"aquest""formigó."En"cas"
contrari,"s’haurà"d’"esperar"als"28"dies"i"s’introduiran"les"modificacions"necessàries"en"la"dosificació,"i"es"repetiran"els"assaigs"de"resistència."

Control"de"fabricació"i"recepció."

#"Inspecció"no"sistemàtica"a"la"planta"de"fabricació"del"formigó"

#"Per"a"cada"fracció"d’àrid,"abans"de"l’entrada"al"mesclador,"es"realitzaran"amb"la"freqüència"indicada,"els"següents"assaigs:"

"""""#"Com"a"mínim"2"cops"al"dia,"1"pel"matí"i"un"altre"per"la"tarda:"

""""""""""#"Assaig"granulomè"tric"(UNE#EN"933#1)"

""""""""""#"Equivalent"de"sorra"de"l’àrid"fi"(UNE"EN"933#8)"

""""""""""#"Terrossos"d’argila"(UNE"7133)"

""""""""""#"Índex"de"llenques"de"l’àrid"gros"(UNE"EN"933#3)"

""""""""""#"Proporció"de"fins"que"passen"pel"tamís"0,063"mm"(UNE"EN"933#2)""

"""""#"Com"a"mínim"1"cop"al"mes,"i"sempre"que"es"canviï"de"procedè"ncia"el"subministrament:"

""""""""""#"Coeficient"de"Los"Ángeles"de"l’àrid"gros"(UNE"EN"1097#2)""

""""""""""#"Substàncies"perjudicials"(EHE)"

#"Sobre"una"mostra"de"la"mescla"d’àrids"es"realitzarà"cada"dia"un"assaig"granulomè"tric"(UNE"EN"933#1)"

#"Comprovació"de"l’exactitud"de"les"bàscules"de"dosificació"un"cop"cada"15"dies."

#"Inspecció"visual"del"formigó"en"cada"element"de"transport"i"comprovació"de"la"temperatura."

#"Recepció"del"full"de"subministrament"del"formigó,"per"a"cada"partida."

#"Es"controlaran"com"a"mínim"2"cops"al"dia"(matí"i"tarda):"

"""""#"Contingut"d’aire"ocluït"en"el"formigó"(UNE"83315)"

"""""#"Consistència"(UNE"83313)"

"""""#"Fabricació"de"provetes"per"a"assaig"a"flexotracció"(UNE"83301)"
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CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES"EN"FORMIGÓ"ESTRUCTURAL:"

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

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES"EN"FORMIGÓ"PER"A"PAVIMENTS:"

Es"seguiran"els"criteris"que"en"cada"cas,"indiqui"la"DF."Cada"sèrie"de"provetes"es"prendrà"d’amassades"diferents."

Quan"s’indica"una"freqüència"temporal"de"2"assaigs"per"dia,"es"realitzarà"un"pel"mati"i"l’altre"per"la"tarda."!

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"estadí"stic:"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"a"l’article"81"de"la"EHE#08:""N">="1"

"""""#"Altres"casos:""N">="3"

#"Resistència"característica"especificada"en"projecte"Fck"(N/mm2):"">="35"i"<="50"

"""""#"Formigons"amb"distintius"de"qualitat"oficialment"reconeguts"amb"nivell"de"garantia"conforme"a"l’article"81"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"a"l’article"81"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"
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#"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."

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"
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#"Es"manté"la"vigència"del"reconeixement"oficial"del"distintiu"de"qualitat"

INTERPRETACIÓ"DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT"EN"FORMIGÓ"PER"A"PAVIMENTS:"

#""Interpretació"dels"assaigs"característics:""

Si"la"resistència"característica"a"7"dies"resulta"superior"al"80"%"de"l’especificada"a"28"dies,"i"els"resultats"del"contingut"d’"aire"ocluit"i"de"la"
consistència"es"troben"dins"dels"límits"establerts,"es"podrà"iniciar"el"tram"de"prova"amb"el"formigó"corresponent."En"cas"contrari,"s’haurà"
d’esperar"als"resultats"a"28"dies"i,"en"el"seu"cas,"s’"introduiran"els"ajustos"necessaris"a"la"dosificació,"repetint#se"els"assaigs"característics."

#"Interpretació"dels"assaigs"de"control"de"resistència:""

El"lot"s’accepta"si"la"resistència"característica"a"28"dies"és"superior"a"l’exigida."En"altre"cas:"

"""""#"Si"fos"inferior"a"ella,"però"no"al"seu"90%,"el"Contractista"podrà"escollir"entre"acceptar"les"sancions"previstes"en"el"Plec"de"Prescripcions"
Tècniques" Particulars," o" solhlicitar" la" realització" d’assaigs" d’informació." Aquestes" sancions" no" podran" ser" inferiors" a" l’aplicació" d’una"
penalització"al"preu"unitari"del"lot","la"quantia"de"la"qual"sigui"igual"al"doble"de"la"merma"de"resistència,"expressades"ambdues"en"proporció."

"""""#"Si"està"per"sota"del"90"%,"es"realitzaran,"a"càrrec"del"contractista,"els"corresponents"assaigs"d’informació."

#"Assaigs"d’informació:""

Abans" dels" 54" dies" d’acabada" l’estesa" del" lot," s’extrauran" 6" testimonis" cilíndrics" (UNE" 83302)" que" s’assajaran" a" tracció" indirecta" (UNE"
83306)"a"edat"de"56"dies."La"conservació"dels"testimonis"durant"les"48"hores"anteriors"a"l’assaig"es"realitzarà"segons"la"norma"UNE"83302."

El" valor" mig" dels" resultats" dels" assaigs" d’informació" del" lot" es" compararan" amb" el" resultat" mig" corresponent" al" tram" de" prova." El" lot"
s’accepta"si"la"resistència"mitjana"del"lot"és"superior."En"cas"d’"incompliment,"cal"distingir"tres"casos:"

"""""#"Si"fos"inferior"a"ell,"però"no"al"seu"90%,"s’"aplicaran"al"lot"les"sancions"previstes"en"el"Plec"de"Prescripcions"Tècniques"Particulars."

"""""#"Si"fos"inferior"al"seu"90%,"però"no"al"se"u"70%,"el"Director"de"les"Obres"podrà"aplicar"les"sancions"previstes"en"el"Plec"de"Prescripcions"
Tècniques"Particulars,"o"bé"ordenar"la"demolició"del"lot"i"la"seva"reconstrucció,"a"càrrec"del"Contractista."

"""""#"Si"fos"inferior"al"seu"70%"es"demolirà"el"lot"i"e"s"reconstruirà,"a"càrrec"del"Contractista."

Les"sancions"referide"s"no"podran"ser"inferiors"a"l’aplicació"d’una"penalit"zació"al"preu"unitari"del"lot,"la"quantia"del"qual"sigui"igual"al"doble"
de"la"merma"de"resistència,"expressades"ambdues"en"proporció."

La"resistència"de"cada"pastada"a"una"determinada"edat,"es"determinarà"com"a"mitjana"de"les"resistències"de"les"provetes"fabricades"amb"un"
formigó"de"la"pastada"en"qüestió"i"assajades"a"l’edat"determinada."A"partir"de"la"mínima"resistència"obtinguda"en"qualsevol"pastada"del"lot,"
es"podrà"estimar"la"característica"multiplicant"aquella"per"un"coeficient"donat"per"la"taula"següent:"

Coeficient"(En"funció"del"nombre"de"sèries"que"formen"el"lot):"

#"2"sèries:""0,88"

#"3"sèries:""0,91"

#"4"sèries:""0,93"
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#"5"sèries:""0,95"

#"6"sèries:""0,96"

Quan"l’assentament"en"el"con"d’Abrams"no"s’"ajusti"als"valors"especificats"a"la"fórmula"de"treball,"es"rebutjarà"el"camió"controlat."

"

 

B066 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER A PRETENSATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B066WH0B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica 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 formigó 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- 
Mataró 

 

 

 

 

26 

  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 
designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han 
d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes 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 massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
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 volants 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 qualitat 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 de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència 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’edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d’edat els valors resultants de 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 oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 
a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 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: 
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- Formigó en massa: 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 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, CEM 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 característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-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 relació 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 aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
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 
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     - 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 següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
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 adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar 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 següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
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- 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 adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 
durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 
treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 
2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 
total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 
en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 
volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
  
 
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'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
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 subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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 se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
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. 
 
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"
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"""""#"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.""

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"a"l’article"81"de"la"EHE#08.""
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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"DF"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."

OPERACIONS"DE"CONTROL"EN"FORMIGÓ"PER"A"PAVIMENTS:"

Determinació"de"la"fórmula"de"treball."Per"a"cada"dosificació"analitzada"es"realitzarà:""

#"Confecció"de"2"sèries"de"2"provetes,"segons"la"norma"UNE"83301."Per"a"cada"sèrie"es"determinarà""la"consistència"(UNE"83313),"la"
resistència"a"flexotracció"a"7"i"a"28"dies"(UNE"83305)"i,"si"és"el"cas,"el"contingut"d’aire"ocluit"(UNE"EN"12350#7)."

Si"la"resistència"mitja"a"7"dies"resultés"superior"al"80%"de"l’especificada"a"28"dies,"i"no"s’haguessin"obtingut"resultats"del"contingut"d’"aire"
ocluït"i"de"la"consistència"fora"dels"límits"establerts,"es"podrà"procedir"a"la"realització"d’un"tram"de"prova"amb"aquest""formigó."En"cas"
contrari,"s’haurà"d’"esperar"als"28"dies"i"s’introduiran"les"modificacions"necessàries"en"la"dosificació,"i"es"repetiran"els"assaigs"de"resistència."

Control"de"fabricació"i"recepció."

#"Inspecció"no"sistemàtica"a"la"planta"de"fabricació"del"formigó"

#"Per"a"cada"fracció"d’àrid,"abans"de"l’entrada"al"mesclador,"es"realitzaran"amb"la"freqüència"indicada,"els"següents"assaigs:"

"""""#"Com"a"mínim"2"cops"al"dia,"1"pel"matí"i"un"altre"per"la"tarda:"

""""""""""#"Assaig"granulomè"tric"(UNE#EN"933#1)"

""""""""""#"Equivalent"de"sorra"de"l’àrid"fi"(UNE"EN"933#8)"

""""""""""#"Terrossos"d’argila"(UNE"7133)"

""""""""""#"Índex"de"llenques"de"l’àrid"gros"(UNE"EN"933#3)"

""""""""""#"Proporció"de"fins"que"passen"pel"tamís"0,063"mm"(UNE"EN"933#2)""

"""""#"Com"a"mínim"1"cop"al"mes,"i"sempre"que"es"canviï"de"procedè"ncia"el"subministrament:"

""""""""""#"Coeficient"de"Los"Ángeles"de"l’àrid"gros"(UNE"EN"1097#2)""



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- 
Mataró 

 

 

 

 

33 

  

""""""""""#"Substàncies"perjudicials"(EHE)"

#"Sobre"una"mostra"de"la"mescla"d’àrids"es"realitzarà"cada"dia"un"assaig"granulomè"tric"(UNE"EN"933#1)"

#"Comprovació"de"l’exactitud"de"les"bàscules"de"dosificació"un"cop"cada"15"dies."

#"Inspecció"visual"del"formigó"en"cada"element"de"transport"i"comprovació"de"la"temperatura."

#"Recepció"del"full"de"subministrament"del"formigó,"per"a"cada"partida."

#"Es"controlaran"com"a"mínim"2"cops"al"dia"(matí"i"tarda):"

"""""#"Contingut"d’aire"ocluït"en"el"formigó"(UNE"83315)"

"""""#"Consistència"(UNE"83313)"

"""""#"Fabricació"de"provetes"per"a"assaig"a"flexotracció"(UNE"83301)"

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES"EN"FORMIGÓ"ESTRUCTURAL:"

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

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES"EN"FORMIGÓ"PER"A"PAVIMENTS:"

Es"seguiran"els"criteris"que"en"cada"cas,"indiqui"la"DF."Cada"sèrie"de"provetes"es"prendrà"d’amassades"diferents."

Quan"s’indica"una"freqüència"temporal"de"2"assaigs"per"dia,"es"realitzarà"un"pel"mati"i"l’altre"per"la"tarda."!

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"estadí"stic:"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"a"l’article"81"de"la"EHE#08:""N">="1"

"""""#"Altres"casos:""N">="3"

#"Resistència"característica"especificada"en"projecte"Fck"(N/mm2):"">="35"i"<="50"

"""""#"Formigons"amb"distintius"de"qualitat"oficialment"reconeguts"amb"nivell"de"garantia"conforme"a"l’article"81"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"a"l’article"81"de"la"EHE#08:""N">="2"
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"""""#"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"

#"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"
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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"

INTERPRETACIÓ"DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT"EN"FORMIGÓ"PER"A"PAVIMENTS:"

#""Interpretació"dels"assaigs"característics:""

Si"la"resistència"característica"a"7"dies"resulta"superior"al"80"%"de"l’especificada"a"28"dies,"i"els"resultats"del"contingut"d’"aire"ocluit"i"de"la"
consistència"es"troben"dins"dels"límits"establerts,"es"podrà"iniciar"el"tram"de"prova"amb"el"formigó"corresponent."En"cas"contrari,"s’haurà"
d’esperar"als"resultats"a"28"dies"i,"en"el"seu"cas,"s’"introduiran"els"ajustos"necessaris"a"la"dosificació,"repetint#se"els"assaigs"característics."

#"Interpretació"dels"assaigs"de"control"de"resistència:""

El"lot"s’accepta"si"la"resistència"característica"a"28"dies"és"superior"a"l’exigida."En"altre"cas:"

"""""#"Si"fos"inferior"a"ella,"però"no"al"seu"90%,"el"Contractista"podrà"escollir"entre"acceptar"les"sancions"previstes"en"el"Plec"de"Prescripcions"
Tècniques" Particulars," o" solhlicitar" la" realització" d’assaigs" d’informació." Aquestes" sancions" no" podran" ser" inferiors" a" l’aplicació" d’una"
penalització"al"preu"unitari"del"lot","la"quantia"de"la"qual"sigui"igual"al"doble"de"la"merma"de"resistència,"expressades"ambdues"en"proporció."

"""""#"Si"està"per"sota"del"90"%,"es"realitzaran,"a"càrrec"del"contractista,"els"corresponents"assaigs"d’informació."

#"Assaigs"d’informació:""

Abans" dels" 54" dies" d’acabada" l’estesa" del" lot," s’extrauran" 6" testimonis" cilíndrics" (UNE" 83302)" que" s’assajaran" a" tracció" indirecta" (UNE"
83306)"a"edat"de"56"dies."La"conservació"dels"testimonis"durant"les"48"hores"anteriors"a"l’assaig"es"realitzarà"segons"la"norma"UNE"83302."

El" valor" mig" dels" resultats" dels" assaigs" d’informació" del" lot" es" compararan" amb" el" resultat" mig" corresponent" al" tram" de" prova." El" lot"
s’accepta"si"la"resistència"mitjana"del"lot"és"superior."En"cas"d’"incompliment,"cal"distingir"tres"casos:"

"""""#"Si"fos"inferior"a"ell,"però"no"al"seu"90%,"s’"aplicaran"al"lot"les"sancions"previstes"en"el"Plec"de"Prescripcions"Tècniques"Particulars."
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"""""#"Si"fos"inferior"al"seu"90%,"però"no"al"se"u"70%,"el"Director"de"les"Obres"podrà"aplicar"les"sancions"previstes"en"el"Plec"de"Prescripcions"

Tècniques"Particulars,"o"bé"ordenar"la"demolició"del"lot"i"la"seva"reconstrucció,"a"càrrec"del"Contractista."

"""""#"Si"fos"inferior"al"seu"70%"es"demolirà"el"lot"i"e"s"reconstruirà,"a"càrrec"del"Contractista."

Les"sancions"referide"s"no"podran"ser"inferiors"a"l’aplicació"d’una"penalit"zació"al"preu"unitari"del"lot,"la"quantia"del"qual"sigui"igual"al"doble"

de"la"merma"de"resistència,"expressades"ambdues"en"proporció."

La"resistència"de"cada"pastada"a"una"determinada"edat,"es"determinarà"com"a"mitjana"de"les"resistències"de"les"provetes"fabricades"amb"un"

formigó"de"la"pastada"en"qüestió"i"assajades"a"l’edat"determinada."A"partir"de"la"mínima"resistència"obtinguda"en"qualsevol"pastada"del"lot,"

es"podrà"estimar"la"característica"multiplicant"aquella"per"un"coeficient"donat"per"la"taula"següent:"

Coeficient"(En"funció"del"nombre"de"sèries"que"formen"el"lot):"

#"2"sèries:""0,88"

#"3"sèries:""0,91"

#"4"sèries:""0,93"

#"5"sèries:""0,95"

#"6"sèries:""0,96"

Quan"l’assentament"en"el"con"d’Abrams"no"s’"ajusti"als"valors"especificats"a"la"fórmula"de"treball,"es"rebutjarà"el"camió"controlat."

"

 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A14200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

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

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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FILFERRO"D'ACER:"

*"UNE"36722:1974"Alambre"de"acero"de"bajo"contenido"en"carbono."Medidas"y"tolerancias."

FILFERRO"D'ACER"GALVANITZAT:"

*"UNE"37506:1983"Alambres"de"acero"galvanizados"en"caliente"para"usos"generales."Designación"de"calidades."Caracterisicas"generales."

*"UNE"37502:1983"Alambres"de"acero"galvanizados"en"caliente."Condiciones"técnicas"de"suministro."

FILFERRO"PLASTIFICAT:"

*" UNE" 36732:1995" Alambres" de" acero" y" productos" de" alambre" para" cerramientos." Recubrimientos" orgánicos" sobre" el" alambre."
Recubrimientos"de"poli(cloruro"de"vinilo)."

"

 

B0A3 - CLAUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
 - Claus d'impacte 
 - Claus d'acer 
 - Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
 - Tatxes d'acer 
 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
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Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No"hi"ha"normativa"d'obligat"compliment"per"a"les"gafes"de"pala"i"punta."

CLAUS"I"TATXES:"

UNE"17032:1966"Puntas"redondeadas"de"cabeza"plana"lisa."Medidas."

UNE"17033:1966"Puntas"redondeadas"de"cabeza"plana"rayada."Medidas."

UNE"17034:1966"Puntas"redondeadas"de"cabeza"plana"ancha."

UNE"17035:1966"Puntas"de"cabeza"cónica."

UNE"17036:1966"Puntas"redondeadas"de"cabeza"perdida."

"

 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0B2A000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 
 S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
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 Europea 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 han 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 elements de connexió d’armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han 
d’estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats 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’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 
d’apreciar trencaments o fissures  
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (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 
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     - 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 
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 en 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 els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit 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’especificat 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 ¦ 
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+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (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 nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 
Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits 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 requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques 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 els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit 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 corrugades o filferros corrugats, longitudinals 
i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  
perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 
elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. 
 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d’ambdós. 
Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 
El producte s’ha de designar segons l’especificat en 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 especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- 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) 
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- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: 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: diàmetr e nominal de les armadures 
aparellades) 
 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra 
longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- 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 protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada 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"
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#"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"

#"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"
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OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Els"punts"de"control"més"destacables"són"els"següents:"

#"Per"a"cada"partida"de"subministrament"que"arribi"a"l’obra:"

"""""#"Recepció"del"certificat"de"garantia"del"fabricant,"signat"per"persona"física,"segons"article"32º"de"la"norma"EHE#08."

"""""#"Inspecció"visual"del"material"i"observació"de"les"marques"d’identificació."

#"Quan"l’acer"disposi"de"marcatge"CE"es"comprovarà"la"seva"conformitat"mitjançant"la"verificació""documental"de"que"els"valors"declarats"en"

els"documents"del"marcatge"permetin"deduir"el"compliment"de"les"especificacions"contemplades"en"el"projecte"i"a"l’article"32"de"la"EHE#08."

""Mentre"no"estigui"vigent"el"marcatge"CE"per"acers"corrugats"destinats"a"l’elaboració"d’armadures"per"a"formigó""armat,"hauran"de"ser"

conformes"a"la"EHE#08"i"a"la"UNE#EN"10080."La"demostració"d’aquesta"conformitat"es"podrà"efectuar"mitjançant:"

"""""#"La"possessió"d’un"distintiu"de"qualitat"oficialment"reconegut,"conforme"a"l’"annex"19"de"la"EHE#08"

"""""#"La"realització"d’assaigs"de"comprovació"durant"la"recepció."Es"farà"en"funció""de"la"quantitat"d’acer"subministrat:"

""""""""""#"Subministrament"<"300"t:""

""""""""""""Es"dividirà"el"subministrament"en"lots"de"com"a"màxim"40"t"que"siguin"del"mateix"subministrador,"fabricant,"designació"i"sèrie,"i"es"

prendran"2"provetes"on"es"realitzaran"els"següents"assaigs:"

"""""""""""""""#"Comprovació"de"la"secció"equivalent"

"""""""""""""""#"Comprovació"de"les"característiques"geomètriques"

"""""""""""""""#"Assaig"de"doblat#desdoblat,"o"alternativament,"el"de"doblat"simple"

""""""""""""A"més,"es"comprovarà"com"a"mínim"en"una"proveta"de"cada"diàmetre,"el"tipus"d’acer"utilitzat"i"el"seu"fabricant,"el"límit"elàstic,"la"

càrrega"de"ruptura,"l’allargament"de"ruptura,"i"l’allargament"sota"càrrega"màxima."

""""""""""#"Subministrament">="300"t:"

""""""""""""Es"prendran"4"provetes"per"a"la"comprovació"de"les"característiques"mecàniques"del"cas"anterior."

""""""""""""Alternativament,"el"Subministrador"podrà"optar"per"facilitar"un"certificat"de"traçabilitat,"signat"per"persona"física,"on"es"declarin"els"

fabricants"i"les"colades"de"cada"subministrament."A"més,"facilitarà"una"cò"pia"del"certificat"del"control"de"producció"del"fabricant,"on"es"

recullin"els"resultats"dels"assaigs"mecànics"i"químics"de"cada"colada."En"aquest"cas,"s’efectuaran"assaigs"de"contrast"de"traçabilitat"de"

colada,"mitjanç"ant"la"determinació"de"les"característiques"químiques"sobre"1"de"cada"quatre"lots,"realitzant"com"a"mínim"5"assaigs."

""""""""""""La"composició"química"podrà"presentar"les"variacions"següents"respecte"el"certificat"de"control"de"producció"per"a"ser"acceptada:""

"""""""""""""""%Cassaig"="%Ccertificat:""±0,03"

"""""""""""""""%Ceq"assaig"="%Ceq"certificat:""±0,03""
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"""""""""""""""%Passaig"="%Pcertificat:""±0,008"

"""""""""""""""%Sassaig"="%Scertificat:""±0,008"

"""""""""""""""%Nassaig"="%Ncertificat:""±0,002"

""""""""""""Un"cop"comprovada"la"traçabilitat"de"la"colada,"es"farà"la"divisió"en"lots"de"com"a"mínim"15"barres."Par"a"cada"lot,"s’assajaran"2"
provetes"sobre"les"que"es"faran"els"següents"assaigs:"

"""""""""""""""#"Comprovació"de"la"secció"equivalent"

"""""""""""""""#"Comprovació"de"les"característiques"geomètriques"

"""""""""""""""#"Assaig"de"doblat#desdoblat,"o"alternativament,"el"de"doblat"simple"

"""""""""""""""#"Comprovació"del"límit"elàstic,"la"càrrega"de"ruptura,"la"relació"entre"ells,"i"l’allargament"de"ruptura"

"""""#"En"el"cas"d’estructures"sotmeses"a"fatiga,"el"comportament"de"l’acer"es"podrà""demostrar"mitjançant"la"presentació"d’un"informe"
d’assaigs,"de"com"a"màxim"un"any"d’antiguitat,"que"compleixin"amb"l’article"38.10,"i"realitzat"en"un"laboratori"acreditat"

"""""#"En"el"cas"d’estructures"situades"en"zona"sísmica,"el"comportament"de"l’acer"es"podrà"demostrar"mitjançant"la"presentació"d’un"informe"
d’assaigs,"de"com"a"màxim"un"any"d’antiguitat,"que"compleixin"amb"l’article"32º","i"realitzat"en"un"laboratori"acreditat."

#"Comprovacions""experimentals"de"les"armadures"elaborades"durant"el"subministrament"o"la"seva"fabricació"en"obra:"

""El"control"experimental"de"les"armadures"elaborades"comprendrà"la"comprovació"de"les"caracterí"stiques"mecàniques,"les"d’adherència,"i"
les"de"les"seves"dimensions"geomètriques,"així"com"les"característiques"en"cas"de"realitzar"soldadura"resistent."

""En"cas"de"disposar"d’un"distintiu"de"qualitat"oficialment"reconegut,"la"DF"podrà"eximir"la"realització"de"les"comprovacions"experimentals."

""Es"definirà"com"a"lot"de"control"experimental"quan"es"compleixi:"

"""""#"Pes"del"lot"<="30"t"

"""""#"Les"armadures"fabricades"a"central"aliena"a"l’obra,"hauran"de"ser"subministrades"en"remeses"consecutives"des"de"la"mateixa"instalhlació"
de"ferralla"

"""""#"Si"es"fabriquen"a"obra,"les"que"s’hagin"produït"en"un"període"d’1"mes"

"""""#"Estar"fabricades"amb"el"mateix"tipus"d’acer"i"forma"de"producte"

""Els"assaigs"per"a"realitzar"el"control,"es"realitzaran"en"laboratoris"autoritzats."

#"Comprovació""de"la"conformitat"de"les"característiques"mecàniques:"

"""""#"Armadures"fabricades"sense"processos"de"soldadura:"es"realitzarà"l’assaig"a"tracció"sobre"2"provetes"per"a"cada"mostra"corresponent"a"
un"diàmetre"de"cada"sèrie."Si"l’"acer"estigués"en"possessió"d’un"distintiu"de"qualitat"oficialment"reconegut,"la"DF"podrà"realitzar"els"assaigs"
sobre"una"única"proveta."En"el"cas"que"no"s’hagin"utilitzat"processos"de"redreçat,"es"podrà"eximir"la"realització"d’aquest"assaigs."
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"""""#"Armadures"fabricades"amb"processos"de"soldadura:"es"prendran"4"mostres"per"lot,"corresponents"a"les"combinacions"de"diàmetres"mé"
s"representatius"del"procés"de"soldadura,"realitzant#se:"assaigs"de"tracció"sobre"2"provetes"dels"diàmetres"més"petits"de"cada"mostra,"i"
assaigs"de"doblat"simple,"o"el"de"doblat"desdoblat,"sobre"2"provetes"dels"diàmetres"més"grans."Si"l’acer"estigués"en"possessió"d’un"distintiu"
de"qualitat"oficialment"reconegut,"la"DF"podrà"realitzar"els"assaigs"sobre"una"única"proveta."

#"Comprovació""de"la"conformitat"de"les"característiques"d’adherència:""

""Es"prendrà"una"mostra"de"2"provetes"per"a"cada"un"dels"diàmetres"que"formin"part"del"lot"d’acer"redreçat,"i"es"determinaran"les"
característiques"geomètriques."En"el"cas"que"l’acer"disposi""d’"un"certificat"de"les"característiques"d’adherència"segons"l’annex"C"de"la"UNE"
EN"10080,"només"caldrà"determinar"l’altura"de"la"corruga."

#"Comprovació""de"la"conformitat"de"les"característiques"geomètriques:""

""Es"realitzarà,"sobre"cada"unitat"a"comprovar,"una"inspecció"per"determinar"la"correspondència"dels"diàmetres"de"les"armadures"i"el"tipus"
d’acer"entre"el"indicat"en"el"projecte"i"la"fulla"de"subministrament."A"mé"s"es"revisarà"que"l’alineació"dels"seus"elements"rectes,"les"seves"
dimensions,"i"els"diàmetres"de"doblat,"no"presentin"desviacions"observables"a"simple"vista"en"els"trams"rectes,"i"que"els"diàmetres"de"doblat"
i"les"desviacions"geomè"triques"respecte"a"les"formes"d’especejament"del"projecte"són"conformes"amb"les"toleràncies"establertes"en"el"
mateix,"o"conformes"a"l’annex"11"de"la"EHE#08."

#"Comprovacions"addicionals"en"cas"de"soldadura"resistent:""

""Si"s’utilitza"una"soldadura"resistent"per"a"l’elaboració"de"l’armat"a"fàbrica,"la"DF"haurà"de"demanar"les"evidències"documentals"de"que"el"
procés"està"en"possessió"d’"un"distintiu"de"qualitat"oficialment"reconegut."Si"l’elaboració"de"l’armat"es"fa"a"obra,"la"DF"permetrà"la"
realització"de"la"soldadura"resistent"només"en"el"cas"que"es"faci"un"control"d’execució"intens."

""A"més,"la"DF"haurà"de"disposar"la"realització"d’una"sèrie"de"comprovacions"experimentals"de"la"conformitat"del"procés,"en"funció"del"tipus"
de"soldadura,"d’acord"amb"7.2"de"la"UNE"36832.""

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES:"

La"presa"de"mostra"es"realitzarà"seguint"les"indicacions"de"la"DF,"d’"acord"a"la"norma"UNE"36#092"i"a"la"EHE#08."El"control"plantejat"es"
realitzarà"abans"de"començar"el"formigonat"de"les"estructures,"en"el"cas"de"material"sense"marca"de"qualitat,"o"abans"de"la"posta"en"servei"
en"el"cas"de"que"disposi"de"l’"esmentada"marca"de"qualitat"de"producte."

INTERPRETACIÓ""DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

S’acceptarà"el"lot"sempre"que,"en"el"cas"del"redreçat,"les"característiques"mecà"niques"de"l’armadura"presentin"resultats"conformes"als"
marges"definits"a"la"EHE#08"(art."32.2)."En"el"cas"d’altres"processos,"s’acceptarà"el"lot"quan"els"assaigs"de"tracció""i"doblat"compleixin"amb"les"
especificacions"establertes."

En"cas"de"no"complir#se"alguna"especificació,"s’efectuarà"una"nova"presa"de"mostres"del"mateix"lot."Si"es"tornés"a"produir"un"incompliment"
d’alguna"especificació,"es"rebutjaria"el"lot."

En"el"cas"de"l’acer"subministrat"en"barra,"i"respecte"a"les"característiques"d’adherè"ncia,"s’acceptarà"el"lot"si"es"compleixen"les"
especificacions"definides"a"l’art."32.2"de"la"EHE#08."En"cas"contrari,"es"tornarà"a"fer"una"presa"de"mostres"del"mateix"lot,"i"si"es"tornés"a"
donar"un"incompliment"d’"alguna"especificació,"es"rebutjarà"el"lot"sencer."
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La"DF"rebutjarà"les"armadures"que"presentin"un"grau"d’oxidació""excessiu"que"pugui"afectar"a"les"seves"condicions"d’adherència."Es"
considerarà"oxidació"excessiva"quan"mitjançant"un"raspallat"amb"pues"metàlhliques,"es"determini"una"pèrdua"de"pes"de"la"barra"proveta"
superior"al"1%."S’"haurà"de"comprovar"que"un"cop"eliminat"l’òxid,"l’altura"de"la"corruga"compleix"amb"els"límits"establerts"a"l’art."32.2"de"la"
EHE#08."

En"el"cas"de"produir#se"un"incompliment"en"les"característiques"geomètriques,"es"rebutjarà"l’armadura"que"presenti"defectes,"i"es"procedirà"
al"repàs"de"tota"la"remesa."Si"les"comprovacions"resulten"satisfactòries,"s’acceptarà"la"remesa,"prèvia"substitució"de"l’ar"madura"defectuosa."
En"cas"contrari,"es"rebutjarà"tota"la"remesa."

"

 

B0B4 - CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B47280. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Acer en cordons per a armadures actives d'elements de formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acer en cordons adherents per a tesar 
- Acer en cordons no adherents per a tesar 
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 Europea 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. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
No s’han d’admetre filferros o cordons oxidats, a no ser que disposin d’ una lleugera capa 
d’òxid superficial no adherent. 
Els fabricants han de garantir, com a mínim, les característiques següents: 
- Càrrega unitària màxima a tracció 
- Límit elàstic 
- Allargament en càrrega màxima 
- Aptitud al doblegat alternatiu (nomes per a filferros) 
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- Relaxació 
ACER EN FILFERROS PER ARMADURES ACTIVES: 
Secció massissa procedent d'estirat en fred o trefilat de filferro subministrat normalment en 
rotlle. 
Els valors de diàmetre nominal s'han d'ajustar a la sèrie (UNE 36-094): 3-4-5-6-7-7,5-8-9,4-10 
Característiques mecàniques dels filferros (UNE EN ISO 15630-3): 
     - Càrrega unitària màxima: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Designació      │  Sèrie de diàmetres  │   Càrrega unitària    │ 
│                      │       nominals       │ màxima f màx.(N/mm2)  │ 
│──────────────────────│──────────────────────│───────────────────────│ 
│       Y 1570 C       │       9,4 - 10       │       >= 1570         │ 
│       Y 1670 C       │     7 - 7,5 - 8      │       >= 1670         │ 
│       Y 1770 C       │    3 - 4 - 5 - 6     │       >= 1770         │ 
│       Y 1860 C       │         4 - 5        │       >= 1860         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

     - Límit elàstic fy:  85% fmàx <= fy <= 95% fmàx 
     - Allargament (càrrega màxima sobre base de llargaria >= 200 mm):  >= 3,5% 
     - Estricció a ruptura:  
          - Filferros llisos:  >= 25% 
          - Filferros grafilats:  a simple vista 
     - Assaig doblat-desdoblat (UNE EN ISO 15630-3) Pèrdua de resistència a tracció en 
filferros de D 5 mm o secció equivalent:  5% 
     - Nombre mínim de doblats-desdoblats que ha de suportar el filferro: 
          - Per a obres hidràuliques o en ambients corrosius:  7 
          - Filferros llisos:  4 
          - Filferros grafilats:  3 
     - Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC ±1ºC per a una tensió inicial del 70% de la càrrega 
unitària màxima real:  <= 2,5% 
Toleràncies: 
- Mòdul d'elasticitat:  ± 7% 
 Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades a la 
UNE 36-094. 
ACER EN BARRES PER ARMADURES ACTIVES: 
Secció massissa subministrada en forma d’elements rectilinis. 
Característiques mecàniques de les barres (UNE EN ISO 15630-3): 
- Càrrega unitària màxima (fmàx):  >= 980 N/mm2 
- Límit elàstic fy':  75% fmàx <= fy' <= 90% fmàx 
- Allargament (càrrega màxima sobre base de llargària >= 200mm):  >= 3,5% 
- Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC±1º C (UNE EN ISO 15630-3):  <= 3% 
- Assaig doblat-desdoblat (UNE EN ISO 15630-3):  Sense trencaments ni fissures 
Toleràncies: 
- Mòdul d'elasticitat:  ± 7% 
 ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS: 
Producte format per un nombre de filferros enrotllats helicoïdalment, amb el mateix pas i 
sentit de torsió , sobre un eix ideal comú (UNE 36094). Podran ser de 2, 3 o 7 cordons. Poden 
ser llisos o grafilats. 
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Característiques mecàniques dels cordons (UNE EN ISO 15630-3): 
     - Càrrega unitària màxima: 
          - Cordons de 2 o 3 filferros: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Designació      │  Sèrie de diàmetres  │   Càrrega unitària    │ 
│                      │       nominals       │ màxima f màx (N/mm2)  │ 
│──────────────────────│──────────────────────│───────────────────────│ 
│       Y 1770 S2      │       5,6 - 6        │       >= 1770         │ 
│       Y 1860 S3      │   6,5 - 6,8 - 7,5    │       >= 1860         │ 
│       Y 1960 S3      │         5,2          │       >= 1960         │ 
│       Y 2060 S3      │         5,2          │       >= 2060         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

          - Cordons de 7 filferros: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│      Designació      │  Sèrie de diàmetres  │   Càrrega unitària    │ 
│                      │       nominals       │ màxima f màx (N/mm2)  │ 
│──────────────────────│──────────────────────│───────────────────────│ 
│       Y 1770 S7      │          16          │       >= 1770         │ 
│       Y 1860 S7      │ 9,3 - 13 - 15,2 - 16 │       >= 1860         │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

     - Assaig doblat-desdoblat (UNE EN ISO 15630-3): 
          - Pèrdua de resistència a tracció en filferros de D 5 mm o secció  equivalent:  5% 
     - Límit elàstic fy:  0,88 fmàx <= fy <= 0,95 fmàx  
     - Allargament (càrrega màxima sobre base de llargària >= 500 mm) >= 3,5% 
     - Estricció a ruptura:  A simple vista 
     - Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC±1ºC:  <= 2,5% 
     - Coeficient de desviació per a cordons D >= 13 mm 
     (assaig de tracció desviada UNE EN ISO 15630-3):  <= 28 
     - Valor mitjà de les tensions residuals a tracció del filferro central:  < 50 N/mm2 
Toleràncies: 
- Mòdul d'elasticitat:  ± 7% 
 Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades a la 
UNE 36-094. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: 
- Filferros: En rotlles 
     - Diàmetre del bobinat:  >= 225 diàmetre filferro 
     - Fletxa màxima inferior en una base d'1 m:  < 25 mm 
     - Presència de soldadures realitzades després del tractament tèrmic anterior al trefilat:  
Nul·la 
- Barres: En trams rectes 
- Cordons de 2 o 3 filferros: En rotlles 
     - Diàmetre interior del rotlle:  >= 600 mm 
- Cordons de 7 filferros:  En rotlles, bobines o rodets 
     - Diàmetre interior del rotlle o nucli de bobina o rodet:  >= 750 mm 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- 
Mataró 

 

 

 

 

51 

  

Emmagatzematge: En locals ventilats sense contacte directe amb el terra ni amb les parets. 
S'han de classificar segons els tipus, les classes i els lots de 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ACER EN CORDONS ADHERENTS 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
ACER EN CORDONS NO ADHERENTS: 
m de llargària amidada 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). 
UNE 36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 
UNE 36098-1/1M:1994 Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado. 
Parte 1: características. 
UNE 36098-2:1985 Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado. 
Control y condiciones de conformidad. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS"DE"MARCATGE"I"CONTROL"DE"LA"DOCUMENTACIÓ:"

El"fabricant"ha"de"facilitar"per"a"cada"partida"d'acer:"

En"el"cas"de"productes"certificats:"

#"El"distintiu"o"certificat"CCRR"d'acord"amb"l'art."1"de"la"norma"EHE"

#"El"certificat"d’adherència"per"a"les"barres"i"filferros"corrugats"(armadures"passives)"

#"El"certificat"de"garantia"del"fabricant"que"indiqui"els"valors"mínims"de"les"característiques"definides"als"arts."31.2,"31.3"i"31.4"de"la"norma"

EHE"

El"fabricant"ha"de"facilitar,"si"se"li"demana,"còpia"dels"resultats"dels"assaigs"de"control"de"producció"corresponents"a"la"partida"servida."

En"el"cas"de"productes"no"certificats"(sense"distintiu"o"certificat"CCRR):"

#"Resultat"de"l'assaig"de"les"característiques"mecàniques"

#"Resultat"de"l'assaig"de"les"característiques"geomètriques"

#"Resultat"de"l'assaig"de"composició"química"(armadures"passives)"
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#"Certificat"específic"d'adherència"(armadures"passives)"

A"la"documentació"durant"el"subministrament"hi"ha"de"constar:"

#"Identificació"del"subministrador"

#"Número"de"sèrie"de"la"fulla"de"subministrament"

#"Nom"de"la"fàbrica"

#"Identificació"del"peticionari"

#"Data"d’entrega"

#"Quantitat"d’acer"subministrat"classificat"per"tipus"

#"Diàmetres"subministrats"

#"Designació"del"filferro,"barra"o"cordó"

#"Identificació"del"lloc"de"subministrament"

Cordons"de"2"o"3"filferros:"

#"Subministrament:"En"rotlles"

#"Diàmetre"interior"del"rotlle:"">="600"mm"

Cordons"de"7"filferros:"

#"Subministrament:"En"rotlles,"bobines"o"rodets"

#"Diàmetre"interior"del"rotlle"o"núcli"de"bobina"o"rodet:"">="750"mm"

OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Per"a"cada"partida"de"subministrament"que"arribi"a"l’obra:"

#"Recepció""del"certificat"de"garantia"del"fabricant,"signat"per"persona"física,"segons"l’article"34º"de"la"norma"EHE#08."

#"Inspecció"visual"del"material"i"observació"de"les"marques"d’"identificació."

Assaigs"de"control"(control"normal"de"la"EHE#08):"

#"Si"està"en"possessió"d’un"distintiu"de"qualitat"oficialment"reconegut,"només"s’"ha"de"comprovar"la"vigència"del"reconeixement"oficial"del"
distintiu."

#"En"altres"casos,"segons"la"quantitat"d’acer"subministrat:"
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"""""#"Subministraments"<"100"t:"S’ha"de"procedir"a"la"divisió"en"lots"agrupats"en"funció"del"mateix"subministrador,"designació"i"sèrie,"d’una"
quantitat"màxima"de"40"t."Per"a"cada"lot"s’han"de"prendre"2"provetes"i"s’ha"de"determinar"la"secció""equivalent."També"s’ha"de"determinar,"
com"a"mínim"i"al"menys"en"dues"ocasions"durant"la"realització"de"l’obra,"el"límit"elàstic,"la"càrrega"de"ruptura"i"l’"allargament"sota"càrrega"
màxima."

"""""#"Subministraments">"100"t:"El"Subministrador"ha"de"facilitar"un"certificat"de"traç"abilitat,"on"es"declarin"els"fabricants"i"les"colades"
corresponents"a"cada"part"del"subministrament."S’ha"de"procedir"a"la"divisió"en"lots,"agrupats"segons"colada"i"fabricant,"i"sobre"cada"lot"
s’han"d’agafar""2"provetes"sobre"les"que"s’ha"de"comprovar"la"secció"equivalent."També"s’han"de"determinar,"com"a"mínim"i"al"menys"en"2"
ocasions"durant"la"realització"de"l’obra,"el"límit"elàstic,"la"càrrega"de"ruptura"i"l’allargament"sota"càrrega"màxima."El"Subministrador"ha"de"
facilitar"la"còpia"del"certificat"de"control"de"producció"del"fabricant,"on"hi"ha"de"constar"els"resultats"dels"assaigs"químics"i"mecànics"
obtinguts"per"a"cada"colada."S’han"de"fer"assaigs"de"contrast"de"traçabilitat"de"la"colada"mitjançant"la"determinació"de"les"característiques"
químiques"sobre"1"de"cada"quatre"lots,"amb"un"mínim"de"5"assaigs."A"més"el"Subministrador"ha"d’aportar""un"certificat"dels"resultats"
d’assaigs"realitzats"en"laboratori"acreditat,"que"permeti"comprovar"la"conformitat"de"l’acer"vers"la"corrosió"sota"tensió."

Si"l’acer"per"armadures"actives"està"en"possessió"d’"un"distintiu"de"qualitat"oficialment"reconegut,"s’ha"de"comprovar"que"segueix"en"vigor"
la"concessió"al"producte"del"distintiu"de"qualitat"per"part"de"l’organisme"certificador,"i"també""que"segueixi"en"vigor"el"reconeixement"oficial"
del"distintiu."

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES:"

La"presa"de"mostra"s’ha"de"realitzar"seguint"les"indicacions"de"la"DF,"d’acord"a"la"norma"UNE"36"094"i"a"la"EHE#08."El"control"plantejat"s’ha"
de"realitzar"abans"de"començar"el"formigonat"de"les"estructures,"en"el"cas"de"material"sense"marca"de"qualitat,"o"abans"de"la"posta"en"
servei"en"el"cas"de"que"disposi"de"l’"esmentada"marca"de"qualitat"de"producte."

INTERPRETACIÓ""DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

S’ha"d’acceptar"el"lot"sempre"que,"en"el"cas"del"redreçat,"les"caracterí"stiques"mecàniques"de"l’armadura"presentin"resultats"conformes"als"
marges"definits"a"la"EHE#08"(art."34º)."En"el"cas"d’altres"processos,"s’ha"d’acceptar"el"lot"quan"els"assaigs"de"tracció""i"doblat"compleixin"amb"
les"especificacions"establertes. 

En"cas"de"no"complir#se"alguna"especificació,"s’ha"d’efectuar""una"nova"presa"de"mostres"del"mateix"lot."Si"es"tornés"a"produir"un"
incompliment"d’alguna"especificació,"es"rebutjaria"el"lot. 

En"el"cas"de"produir#se"un"incompliment"en"les"característiques"geomètriques,"s’"ha"de"rebutjar"l’armadura"que"presenti"defectes,"i"s’ha"de"
procedir"al"repàs"de"tota"la"remesa."Si"les"comprovacions"resulten"satisfactòries,"s’haurà"d’acceptar"la"remesa,"prèvia"substitució"de"l’"
armadura"defectuosa."En"cas"contrari,"s’haurà"de"rebutjarà"tota"la"remesa."

"

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D21030. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 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 
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  │ 
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│    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 seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No"hi"ha"normativa"de"compliment"obligatori."

"

 

B0D3 - LLATES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D31000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
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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 
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 seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No"hi"ha"normativa"de"compliment"obligatori."

"

 

B0D6 - PUNTALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D629A0,B0D625A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
 - Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 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 
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Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                │         Llargària del puntal                │ 
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│  
│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│ 
│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 
│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 
│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 
│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 
│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 
│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 
│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No"hi"ha"normativa"de"compliment"obligatori."

"

 

B0D7 - TAULERS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D71120. 

 

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 tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
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 per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 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 
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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 cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
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 seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No"hi"ha"normativa"de"compliment"obligatori."

"

 

B0D8 - PLAFONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D81250,B0D81680. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca 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 seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie 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 subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No"hi"ha"normativa"de"compliment"obligatori."

"

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZP200,B0DZA000,B0DZP600,B0DZT006. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, 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'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques 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 assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del procès de 
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès 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 entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin 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'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
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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 reflecteixin 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 conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície 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 
 - 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 tal 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 respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie 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 subministrada 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."

"
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B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
B3Z - MATERIALS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B3Z51000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials especials per a fonaments. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tub circular d'acer per a ser utilitzat com a camisa perduda d'un pilotatge CPI-5 
 - Suspensió de bentonita 
LLOTS TIXOTRÒPICS: 
Ha de ser una suspensió homogènia i estable, de bentonita sòdica, natural o permutada. 
La bentonita utilitzada com a fluid d’ excavació haurà de complir el següents paràmetres: 
- Contingut de partícules en mida superior a 80micres: < 5% 
- Contingut de humitat: < 15% 
- Límit líquid:  > 300% 
- No ha de contenir quantitats significatives de productes químics nocius per armadures i 

formigons. 
Característiques del llot fresc: 
- Densitat: < 1,1 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsch): 32 - 50 s 
- pH: 7 <= pH <= 11 
- Filtrat: < 30 cm3 
- Cake: < 3 mm 

Aquestes característiques es poden modificar en funció del tipus de terreny. 
Característiques del llot llest pel seu ús: 
- Densitat: < 1,2 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsch): 32 - 60 s 
- pH: 7 <= pH <= 11 
- Filtrat: < 50 cm3 
- Cake: < 6 mm 
Característiques abans del formigonat:  
- Densitat: < 1,15 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsch): 32 - 50 s 
- Contingut de sorra, en pes (retingut en un tamís de 0,08 mm UNE 7-050): <= 3% 
Toleràncies del material durant el procés d’execució: 
- Densitat: ± 0,05 g/cm3 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- 
Mataró 

 

 

 

 

65 

  

- Viscositat (con de Marsch): + 10 sg, -0 sg 
- Contingut de sorra: Nul 

TUBS D'ACER: 
El tipus d’acer ha de correspondre amb l’indicat a la D T. 
Ha de tenir el diàmetre, la llargària i el gruix indicat a la DT. 
Ha de ser recte, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix principal. 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 1% diàmetre nominal 
 - Gruix:  ± 1% gruix nominal 
 - Llargària:  ± llargària DT. 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

LLOTS TIXOTRÒPICS: 
Subministrament: Ha d'anar preparat de manera que només calgui afegir aigua a l'obra, o bé  
totalment preparat, d'acord amb les condicions inicials requerides. 
Emmagatzematge: S'ha d'emmagatzemar 24 h abans de la seva col·locació en obra per a la seva 
total hidratació, a no ser que la utilització de dispersants permeti reduir aquest temps. 

TUBS D'ACER: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin deformacions, cops, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
LLOTS TIXOTRÒPICS: 
UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla. 
TUBS D'ACER: 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión oficial EN 10025:1990 + 
EN 10025/A1:1993). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS"DE"MARCATGE"I"CONTROL"DE"LA"DOCUMENTACIÓ"EN"LLOTS"TIXOTRÒPICS:"

Els"materials"han"d’arribar"a"l’"obra"acompanyats"del"corresponent"certificat"del"fabricant"on"es"garanteixen"les"condicions"exigides"al"plec."

OPERACIONS"DE"CONTROL"EN"LLOTS"TIXOTRÒPICS:"
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Les"tasques"de"control"a"realitzar"són"les"següents:""

#"Abans"de"l’inici"de"l’excavació,"i"cada"cop"que"variï"el"subministrament,"s’hauran"de"realitzar"els"assaigs"d’identificació"següents:"

"""""#"Límit"líquid"i"plàstic"de"la"bentonita"(UNE"103#103"o"NLT"105"i"UNE"103#104"o"NLT"106)"

"""""#"Densitat"

"""""#"Viscositat"(con"de"Marsch)"

"""""#"pH"

#"Durant"el"procés"d’excavació,""s’han"de"realitzar"diàriament"els"següents"controls:"

"""""#"pH"del"llot,"amb"paper"indicador."

"""""#"Viscositat"(con"de"Marsch)"

"""""#"Densitat"

#"Durant"el"procés"de"formigonat"s’ha"de"controlar"diàriament:"

"""""#"pH"del"llot,"amb"paper"indicador."

"""""#"Viscositat"(con"de"Marsch)"

"""""#"Percentatge"de"material"retingut"pel"tamís"0,08"UNE"(UNE"7#135#58"o"NLT"152#89)"

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES"EN"LLOTS"TIXOTRÒPICS:"

S’han"de"seguir"les"instruccions"de"la"DF"i"els"criteris"de"les"normes"de"procediment"indicades"en"cada"assaig."

INTERPRETACIÓ"DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT"EN"LLOTS"TIXOTRÒPICS:"

No"s’ha"d’autoritzar"l’ú"s"de"llots"que"no"arribin"acompanyats"del"corresponent"certificat"del"fabricant"d’acord"a"les"exigències"del"plec"de"
condicions."

"

 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B4A - MATERIALS PER A ARMADURES ACTIVES 
B4A8 - BEINES PER A ARMADURES ACTIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B4A817A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub destinat a crear el conducte que permeti l'allotjament i el tesat de les armadures 
actives. Inclou totes les peces especials com ara tubs de purga, broquets d'injecció, 
separadors, peces d'unió, i tubs matriu. 
S'han considerat cinc tipus de beines:  
- Tubs d'acer corrugat 
- De fleixos corrugats de plàstic 
- Tubs metàl·lics rígids 
- Tubs de polietilè de densitat alta 
- Tubs de goma inflabes 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques de les beines seran conformes  al Document d’idoneïtat Técnica Europeu 
(DITE)  del sistema de pretensat, elaborat específicament per a  cada sistema per un organisme 
autoritzat en l’àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la guia ETAG 013 de 
l’European Organisation Technical Approvals (EOTA)  
Les Beines hauran complir les següents característiques:  
- Resistir l’aixafament produït per el formigó 
- Resistir el fregament produït per els tendons 
- Permetre la continuïtat del traçat del conducte 
- Garantitzar l’estanquitat a tot el traçat 
- No superar durant el tesat els coeficients de fregament previstos 
- Garantir l’adherència prevista 
- No causar agressions químiques als tendons 
No s’ha de permetre que penetri al seu interior beurada de ciment o morter durant el 
formigonat. Per això , els empalmaments hauran de ser completament estancs. 
El diàmetre interior de la beina, sabent el tipus i secció de l’armadura que s’hi ha d’ 
allotjar, ha de ser l’adequat perquè es pugui efectuar la injecció de forma correcta. 
El control en obra s’ha de limitar a una comprovació de les característiques aparents, com só 
n les mides, rigidesa de les beines, la no existència de bonys ni fissures o perforacions que 
facin perillar l’estanquitat de les beines, etc. 
S’ha de comprovar que al doblegar les beines, segons els radis que s’utilitzaran a l’ obra, no 
es produeixin deformacions locals apreciables, ni trencaments que afectin l’estanquitat de les 
beines. 
També es recomana, comprovar l’estanquitat i resistè ncia a ser aixafades i colpejades, tant 
de les beines com de les peces d’unió, boques d’injecció, trompetes d’empalmament..., en 
funció de les condicions en que hagin de ser utilitzades. 
Pel què fa als separadors s’ha de comprovar que no produeixen colzes a les armadures o qu e no 
dificulten el pas de la injecció. 
Si pel que fos, es produís un emmagatzematge llarg o en males condicions, s’ha d’observar si 
l’oxidació dels elements metàl·lics pot afectar l’estanquitat o produir algun altre problema. 
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En el cas del pretesat interior, quan es vulgui aconseguir un aïllament elèctric pels tendons, 
sota pressions i amb radis de curvatura similars als dels fleixos metàl·lics, es poden 
utilitzar: Tubs metàl·lics rígids, tubs de polietilè d e densitat alta, tubs de goma 
inflables. 
BEINES AMB TUB METÀL·LIC CORRUGAT 
Es presenten en forma de tubs metàl·lics amb ressalts o corrugues que afavoreixen la seva 
adherència amb el formigó i amb la beurada d’injecció, i també augmenten la seva rigidesa 
transversal i la flexibilitat longitudinal. A part de presentar les condicions de resistència 
comentades en parà grafs anteriors, aquest tipus de beines han de suportar el contacte amb els 
vibradors interiors sense risc de perforació. 
El gruix del fleix ha de ser >= 0,3 mm, i ha de complir la UNE EN 523/524. 
Són les més utilitzades en pretesat interior per a suportar pressions normals, per a traç ats 
amb radis de curvatura superiors a 100 cops el seu diàmetre interior. 
Es poden utilitzar beines amb seccions ovalades en elements estructurals de petit gruix. 
B EINES DE FLEIXOS CORRUGATS DE PLÀSTIC: 
Las característiques morfològiques són semblants a les anteriors, excepte que els fleixos  han 
de tenir un espessor mínim d’1 mm. 
Les peces i accessoris de material plàstic han d’estar lliures de clorurs. 
TUBS METÀL·LICS RÍGIDS: 
Amb un espessor mínim de 2 mm, tenen més resistència respecte a les beines de fleixos 
metàl·lics, i es poden utilitzar també en pretesat exterior. No obstant, en pretesat interior 
s’ha de tenir en compte de que disposen de poca adherència entre el tub llis i la beurada. 
Admeten pressions superiors a 1 bar depenent del gruix que tinguin, i gràcies a això , es 
recomanen sobretot per a aconseguir una estanquitat total en el cas de realitzar injeccions 
amb alçades considerables. 
Són recomanables també per a utilitzar-se en traç ats amb un radi de curvatura inferior a 100 
diàmetres interiors del tub. Si es doblen amb mitjans mecànics adients, es pot arribar a radis 
mínims de 20 diàmetres interiors del tub mentre es compleixi que: 
- La tensió del tendó a la zona de la corba no excedeixi el 70% de la de trencament 
- La suma de la desviació angular del tendó no excedeix de 3ð/2 radiants, o es considera la 
zona de radi mínim com a punt d’ancoratge passiu, realitzant-se el tesat des dels dos extrems. 
TUB DE POLIETILÈ: 
Conducte flexible de superfície llisa, tant interiorment com exteriorment, que redueix el 
fregament amb el formigó i protegeix del deteriorament mecànic les armadures. 
El gruix serà el necessari per resistir pressions nominals interiors: 
     - Tubs de baixa pressió, Pn >=0,63 N/mm2 (PE80) 
     - Tubs d’alta pressió, Pn >=1 N/mm2 (PE80-PE100) 
Es solen utilitzar per a la protecció de tendons en pretesat exterior. 
TUBS DE GOMA INFLABLES: 
Han de tenir la resistència adequada a la seva funció, i són  recuperables un cop hagi endurit 
el formigó, desinflant-los i extraient-los per un extrem . 
No es recomana el seu ús com a beina de protecció, ja que no actua com a pantalla de protecció 
contra la corrosió, a no ser que es demostri el contrari. Es recomana per a elements 
prefabricats amb juntes conjugades. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegits i classificats per mides, adoptant les precaucions necessàries per 
tal de no entrar en contacte amb substàncies perjudicials. 
En general, el subministrament i l’emmagatzematge de les beines s’ha de realitzar  adoptant 
precaucions anàlogues a les exigides per les armadures. 
A les beines de tipus metàl·lic és convenient donar-les  un tractament anticorrosiu tipus 
galvanitzat en cas que s’hagin d’emmagatzemar de forma prolongada. També se’ls hi pot 
lubricar, amb productes anticorrosius, el interior per a millorar els coeficients de 
fregament. 
S’hauran de controlar els coeficients de fregament, que poden ser afectats pel tipus de 
protecció  o tractament interior de la beina, pel nivell de corrosió interior admès, i per la 
deformabilitat durant la manipulació i el formigonat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada 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 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 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
UNE-EN 523:2005 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, 
requisitos, control de calidad. 
 
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"solhliciti,"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"tendons"de"pretesat:"""

"""""#"Sistema"4:"Declaració"de"conformitat"del"fabricant""

Cada"partida"subm"inistrada"ha"d’anar"acompanyada"d’una"fulla"de"subministre"on"figuraran"les"següents"dades"com"a"mínim:"

#"Identificació"del"fabricant"

#"Marca"del"fabricant"

#"Referència"a"la"norma"UNE#EN"523"
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#"Diàmetre"nominal"interior"

#"Tipus""

#"Classificació""

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:"

#"Nom,"logotip"direcció"registrada"del""subministrador"

#"Identificació"del"producte"

#"Dues"últimes"xifres"de"l’any"d’impressió"del"marcatge"

#"Número"del"certificat"de"conformitat"CE"per"al"producte"

#"Número"del"document"de"idoneïtat"tècnica""

#"Número"de"la"guia"del"document"de"idoneïtat"tècnica"(ETAG"013)"

#"Referència"a"la"UNE#EN"523"

#"Descripció"del"producte:"

""""#"Nom"genèric"

""""#"Material"

""""#"Dimensions"

""""#"Ús"previst"

#"Informació"de"característiques"essencials"

OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Les"tasques"de"control"a"realitzar"són"les"següents:""

#"Recepció"del"certificat"de"qualitat"del"material."

#"Inspecció"visual"de"les"beines"a"la"seva"recepció""i"abans"de"ser"utilitzades."

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:"
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La"conformitat"dels"elements"de"pretesat"amb"l’establert"en"el"projecte,"s’ha"de"comprovar""durant"la"seva"recepció"a"obra."En"el"cas"que"
aquests"disposin"de"marcatge"CE,"la"seva"conformitat"podrà"ser"suficientment"comprovada"mitjançant"la"verificació"de"que"les"categories"o"
valors"declarats"a"la"documentació""que"acompanyen"al"marcatge,"permeten"deduir"el"compliment"de"les"especificacions"del"projecte."

"

 

B4P - MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 
B4PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4PZC420. 

 

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 de 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% 
- 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'acer, col·locada per capes i íntimament 
lligada al neoprè. 
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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 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
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) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS"DE"CONTROL:"
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#" 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"solhlicitarà""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"

#"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:"
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"""""#"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."

"

 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BBM22004. 

 

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 
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 BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig 
incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, 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 seva 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 partida 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 materials 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 especificades 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 normes UNE 37501 i UNE 37508. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni 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 per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller 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 de 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): 
- 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: 
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- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les 
mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació 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 prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un 
procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres 
rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la seva durabilitat (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 especificades 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 fissures 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 de 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 mitjà 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 condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser 
del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L’ús de 
ciment d’altres tipus requereix una justificació especial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han 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 estan sotmesos a l’obra. 

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 
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 - 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·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar 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 subministrada 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 aprueba 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 actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que 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 tolerancias. 
* 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 aprueba 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 actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, 
formas de fabricación y ensayos. 
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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."

""""""""""#"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."
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""""""""""#"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"solhlicitar,"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."

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."



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- 
Mataró 

 

 

 

 

80 

  

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."

"
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0B2A100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades 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 afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 
El tallat de barres o filferros s’ha d’ajustar a l’ especificat en la DT del projecte. El 
procés de tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecàniques 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 de 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  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 
12 mm, que han de complir: 
- No han d’aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten 
variacions dins dels límits següents: 
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- 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'aparèixer 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 circumscriu l’element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels 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 temperatura 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 realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre 
les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 
 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades 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 EHE-08. 
El tallat de barres o filferros s’ ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 
maquinària específica de tall automàtic. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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. 
 
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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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F9 - PAVIMENTS 
F9A - PAVIMENTS GRANULARS 
F9A2 - PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

F9A23510. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Formació de paviment amb materials de pedrera. 
S'han considerat els materials següents: 
- Paviment de tot-u artificial 
 - Paviment de rebuig de pedrera 
 - Paviment de granulat 
 - Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments granulars: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
En el segellat de paviment granular: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
 - Humectació de la capa de granulat gros 
 - Aportació de material 
 - Estesa, humectació i compactació de cada tongada 
 - Compactació del conjunt 
 CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell 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 obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
 - Planor:  ± 10 mm/3 m 
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 PAVIMENTS GRANULARS: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té  les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes 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. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
PAVIMENTS DE TOT-U: 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat“ , segons la norma 
NLT-108/72, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació. 
La preparació  del tot-u artificial s'ha de fer a central 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. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
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 utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir  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'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
PAVIMENTS GRANULARS: 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 
de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
SEGELLAT AMB SORRA NATURAL: 
Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que 
reompli els buits que han quedat. 
La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a la primera s'aporta el 50%; la segona ha de 
ser lleugerament inferior al 50%; i l'última amb la sorra restant. Després de cadascuna 
d'elles cal humidificar i compactar fins la penetració del material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
PAVIMENTS GRANULARS: 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris 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"aprueba"el"Pliego"de"prescripciones"técnicas"generales"para"obras"de"carreteras"y"puentes"
(PG"3/75)"

"
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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 
G213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2135323. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
 - Formigó armat 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 
l’alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 
barana i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 
d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats 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"

"

 

G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G219Q105,G219Q200,G2194XG5,G2194AG5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments 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 formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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 trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- 
Mataró 

 

 

 

 

90 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 
conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 
etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d’instal·lació  i de mobiliari existents, així com qualsevol element 
que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
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 especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les 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)"
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*"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"

"

 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 
G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2212101. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus d'excavació següents: 
- Excavació en terra amb mitjans mecànics 
 - Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora 
 - Excavació en roca mitjançant voladura 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió 
Excavacions amb explosius: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de l’excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l’explosió de les barrinades 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o 
camions. 
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 
especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional. 
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments. 
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada. 
TERRA VEGETAL: 
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, 
en el seu defecte, l'especificat per la DF. 
 
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 els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat 
del terreny no excavat. 
S'ha d'atendre a les característiques tectó nic-estructurals de l'entorn i a les possibles 
alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens 
següents: 
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 
- Talussos provisionals excessius 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació  pugui afectar a 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF. 
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En el cas d'excavació  de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 
(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de 
l'excavació. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en 
direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 
m que s'haurà d'extreure després manualment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos. 
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal 
i cunetes), s'han de fer com més aviat millor. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació. 
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals. 
EXCAVACIONS EN ROCA: 
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la 
capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 
d'acord  amb les instruccions de la DF. 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 
d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció  
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma 
UNE 22381 en funció  del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons 
els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries. 
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 
terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou 
programa de voladures. 
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la DT o en el seu  defecte, fixi la DF. 
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius. 
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S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de 
les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 
perillosos. 
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometri a adequada a 
l'ús definitiu previst. 
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 
fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha 
de ser designat especialment per la DF. 
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 
fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre 
les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 
sense prendre precaucions especials aprovades per la DF. 
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 
d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó  detonant o un sistema d'iniciació 
adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui 
la flama. 
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament. 
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 
càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 
inclús a l'aire lliure. 
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 
d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 
detonació. 
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 
mateixa persona que va preparar l'enceb. 
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 
la flama. 
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 
produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han 
de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels  cartutxos, els cordons o les 
metxes. 
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 
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Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 
degudament senyalitzada. 
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 
accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acú stiques. 
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal 
està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 
posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els 
treballs i avisar a la DF. 
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 
amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 
metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 
d'encendre primer. 
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar b arrinades amb possibilitat de que es 
produeixin tempestes. 
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 
aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 
ser disparats amb seguretat. 
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi 
per a l'accionament de l'explosor. 
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 
L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia 
han de ser homologats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
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Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 
 
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"28"de"septiembre"de"1989"por"la"que"se"modifica"el"articulo"104"del"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."

UNE"22381:1993"Control"de"vibraciones"producidas"por"voladuras"

Real"Decreto"863/1985"de"2"de"abril,"por"el"que"se"aprueba"el"Reglamento"General"de"Normas"Básicas"de"Seguridad"Minera."

Orden"de" 20" de"marzo" de" 1986" por" la" que" se" aprueban"determinadas" Instrucciones" Técnicas" complementarias" relativas" a" los" capítulos"
IV,V,VII,IX"y"X"del"Reglamento"General"de"Normas"Básicas"de"Seguridad"Minera"

Orden"de" 20" de"marzo" de" 1986" por" la" que" se" aprueban"determinadas" Instrucciones" Técnicas" complementarias" relativas" a" los" capítulos"
IV,V,VII,IX"y"X"del"Reglamento"General"de"Normas"Básicas"de"Seguridad"Minera"

"

 

G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2242511. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades 
amb mitjans mecànics. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
 - Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
 - Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
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 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 - Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ±  15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
 TALUSSOS: 
 Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les 
indicacions específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 
que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
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 els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfí cie, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses 
d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats 
que en resultin, s'han de reblir amb material adequat,  segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 
definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 
de 3 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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"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."

"

 

G2H - MOVIMENTS DE TERRES SOTA L'AIGUA 
G2H3 - DRAGATGES DES DE TERRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2H32221. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Excavació al fons marí, amb excavadora de cullera prensora en fons sorrenc o compacte, fins a 
30 m de fondària, i càrrega damunt de mitjà terrestre discontinu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Excavació, hissat i càrrega damunt de mitjà de transport discontinu 
- Embarcacions, sonda i mitjans necessaris per al replanteig 
- Col·locació i manteniment de les senyals i marques del replanteig 
- Extracció de tots els productes del dragatge 
CONDICIONS GENERALS: 
La zona a excavar ha de ser accessible des de la superfície. 
Els perfils batimètrics resultants han de coincidir amb la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Toleràncies en vertical: 
     - En franja contigua i paral·lela a la vora dels molls i dics, de 10 m d'amplària: + 20 
cm, - 0 
     - A la resta de zones: + 50 cm, - 0 
- Toleràncies en planta: + 100 cm, - 0 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb vent superior a 60 km/h. 
Els talusos han de ser els indicats per la DF. 
S'han de protegir els elements de servei públic i del port i els limítrofs amb el mar. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Han d'existir punts fixes fora de l'aigua per a referència, als quals s'han de remitir totes 
les lectures topogràfiques. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de la zona excavada. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix sense socavar. 
S'ha de protegir la zona de recolzament de la màquina. 
S'ha de mantenir atenció especial als aparells que indiquen la inclinació de la màquina. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT, amb les modificacions acceptades 
prèviament i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No"hi"ha"normativa"de"compliment"obligatori."

"

 

G3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
G3E - PILONS 
G3E5 - PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PILONS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3E56E6K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Execució de pilons formigonats “in situ” mitjançant els mètodes de desplaçament, d’extracció o 
de barrinat, de diàmetres entre 35 cm i 250 cm. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Piló perforat mitjançant desplaçament d’una guaspa 
- Piló perforat mitjançant desplaçament d’un tap de graves 
- Piló perforat per extracció amb entubació recuperable 
- Piló perforat per extracció, amb entubació perduda 
- Piló perforat mitjançant cullera o barrina, sense entubació, amb utilització de llots 
tixotrò pics per a contenir les terres de les parets i formigonament continu per sota dels 
llots 
- Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua 
- Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua per 
l'eix de la barrina  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la plataforma de treball 
 - Execució de la perforació 
 - Abocada del formigó 
 CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions 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. 
A mes de les condicions de la EHE-08, el formigó complirà les exigè ncies indicades al CTE DB-
SE-C / Cimientos. 
La posició ha de ser la indicada a la DT. 
La fondària del piló ha de ser la indicada a la DT , amb comprovació que s'ha arribat a la 
capa de terreny prevista a la DT. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
El formigó no ha de presentar disgregacions ni buits a la seva massa. 
La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
El nivell del formigó ha de sobresortir 0,5 D per sobre del nivell teòric d'acabat del piló en 
cas que el cap del piló resti per sobre del nivell freàtic del terreny, o 1,5 D en cas 
contrari. 
Un cop enderrocat el cap del piló, l'armadura ha de sobresortir la més gran de les següents 
llargàries: un diàmetre o 50 cm. 
Penetració del piló amb l'encep:  >= 5 cm 
 Recobriment de les armadures: 
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- 50 mm per a pilots de D<= 0,6 m 
- 60 mm per a pilots de D> 0,6 m 
Característiques dels llots tixotròpics: 
- Tipus de suspensió: Homogènia i estable 
- Densitat (g/cm3): < 1,102 en llots frescs, < 1,15 abans de formigonar 
- Embud de Marsh (seg): 32-50 llots frescs o abans de formigonar; 32-60 llots preparats per 
rehutilització 
- Pérduda de fluïd (cm3): < 30 en llots frescs; < 50 en llots preparats per rehutilització 
- pH: 7-11 en llots frescs; 7-12 en llots preparats per rehutilització 
- Contingut de sorra (% massa): <4 abans de formigonar 
Toleràncies d'execució: 
- Fondària de la perforació: - 0, + 1% L 
- Desviació en planta mesurada a la cota de la plataforma de treball: 
     e <= emax  = 0,10 x D per a pilotis de: Deq<= 1,5 m 
     e <= emax = 0,15 m per a pilotis de: Deq  >1,5 m 
Deq: diàmetre equivalent dels pilotis 
- Inclinació de l’eix: 
     i > i max = 0,02m/m per a pilotis amb eix desviat <= 4º de la vertical 
     i > i max = 0,04m/m per a pilotis amb eix desviat > 4º de la vertical 
- Nivell de l'acabat:  ± 20 mm 
 - Desviament en planta del centre de gravetat de la cara superior: 
     - Control d'execució reduït:  ± 150 mm 
     - Control d'execució normal:  ± 100 mm 
     - Control d'execució intens:  ± 50 mm 
- Nivel d'acabat de la cara superior, un cop escapçat: - 60 mm, + 30 mm 
- Desviament en el diàmetre d de la secció  del pilot: +0,1d>/ +100 mm, -20 mm 
- Cota superior de les armadures:  ± 0,15 m respecte la cota teòrica 
- Recobriment de les armadures:  Nul·la 
Seran molt adients per al formigó  dels fonaments els ciments comuns tipus CEM I iCEM II/A, 
essent adients la resta de ciments comuns excepte els CEM III/B, CEM IV/B CEM II/A-Q,CEM II/B-
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T i CEM II/B-T. Quan correspongui es compliran les 
prescripcions relatives a la utilització de ciments amb resistència als sulfats (SR) o a 
l’aigua del mar (MR) 

PILO PERFORAT MITJANÇANT DESPLAÇAMENT DE TAP DE GRAVES: 
Alçària del tap de graves o formigó de la punta:  >= 3 D 
 Toleràncies d'execució: 
- Alçària del tap de graves i formigó de la punta:  ± 10% 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el 
formigonament requereix precaucions i l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer 
les provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder  verificar la resistència 
realment assolida. 
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El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es 
preveu que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 
L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
El formigonament de cada un dels pilons s’ha de fer sense interrupcions. 
L’abocada del formigó ha de continuar fins que el formigó  contaminat de la part superior de 
la columna sobrepassi la cota d’escapçat. 
Cal protegir la boca de la perforació d’entrades d’aigua o materials contaminants a la 
perforació, fins que el formigó  hagi assolit el grau suficient d’adormiment. 
El formigó fresc s’ha d’abocar sempre dins d’un formigó  que conservi la seva treballabilitat. 
No es permès utilitzar vibracions internes per la compactació del formigó. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó. 
Fins que el formigó tingui una resistència a compressió de 3 N/mm2  no es poden realitzar cap 
de les operacions següents: 
- Perforació amb extracció de pilons en un radi de tres diàmetres i mig, a partir del centre 
del piló 
- Clavat de pilons o entibacions en un radi de 3 m 
- Enderrocar el cap del piló i col·locar encofrats dels enceps 
Per cada piló s’ha de fer un albarà amb les dades següents: 
- Dades del piló (identificació, tipus, diàmetre, punt de replanteig, fondària, etc) 
- Llargària de l’entubació (si es el cas) 
- Valors de les cotes de: terreny, cap del piló, armadura, entubació, etc. 
- Tipus de terreny travessats i comparació amb el projecte 
- Nivells d’aigua 
- Armadures 
- Formigó utilitzat 
- Temps de perforació, de col·locació d’armadures i de formigonat 
- Observacions 
Es comprovaran als pilons: 
- Les dimensions de les perforacions 
- L’execució del descapçat no provoca danys al pilot, ni a les armadures d’ancoratge, vigilant 
especialment que es respecta la seva llargària  
PILO PERFORAT MITJANÇANT DESPLAÇAMENT DE TAP DE GRAVES: 
L'entubació s'ha de clavar per percussió sobre la capa de graves o de formigó de la punta. 
Un cop assolida la fondària prevista, s'ha de colpejar la capa de graves que ha de quedar com 
a punta del piló. 
El tub s'ha de recuperar de manera que sempre hi quedi una alçària de formigó >= 2 D i sense 
que en cap cas s'hi  introdueixi aigua. 
PILÓ PERFORAT AMB CULLERA O BARRINA, SENSE ENTUBACIÓ I CONTENCIÓ AMB LLOTS: 
La introducció del llot s'ha de fer al mateix temps que l'excavació. 
Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material 
retingut al tamís 0,080 UNE (7 050) sigui inferior al 4% i la viscositat (mesurada al con de 
Marsh) sigui inferior a 50 s. 
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Abans de formigonar cal comprovar  les propietats del llot, i si aquestes no son adequades per 
formigonar, cal regenerar els llots fins assolir valors acceptables. 
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar. 
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. 
El formigó s'ha d'abocar per mitjà d'un tub al fons de la perforació. 
El tub-tremie per abocar el formigó  ha de restar sempre 1,5 m per sota del nivell del 
formigó, per a pilons de D< 1,2 m i 2,5 m per a pilons de D >0 1,2 m. Si s’utilitza mes d’un 
tub-tremie, la fondaria ha d e ser >= 3 m. 
A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants. 
PILÓ PERFORAT AMB BARRINA, SENSE ENTUBACIÓ FORMIGONAT EN SEC DE FORMA CONTINUA: 
L'extracció de terres s'ha de fer amb barrina. 
El fons i les parets de l'excavació han de ser netes abans de començar el formigonament. 
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar. 
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. 
El formigó s'ha d'abocar en sec, és a dir, sense aigua a la perforació. 
PILÓ PERFORAT MITJANÇANT BARRINA, SENS ENTUBACIO, FORMIGONAT EN SEC DE FORMA CONSTINUA PER 
L’EIX DE LA BARRINA: 
L’extracció de terres s’ha de fer a la vegada que es formigona, sense rotació  de la barrina. 
El formigó s'ha d'injectar pel tub de la barrina una vegada aquesta hagi arribat a la fondària 
prevista a la DT. 
La barrina amb les terres s'ha d'extreure a la vegada que s'injecta el formigó, amb cura de 
que l'extrem de la barrina es mantingui permanentment en contacte amb el formigó. 
Les armadures s'han d'introduir una vegada plena de formigó la perforació, abans de que 
comenci l'adormiment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i 
acceptat expressament per la DF. 
La fondària s'ha de mesurar fins al nivell de la cara inferior de l'encep, sense tenir en 
compte la part del cap del piló a enderrocar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
* UNE-EN 1536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 
* UNE-EN 12699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 
* 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) 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL"D’EXECUCIÓ."OPERACIONS"DE"CONTROL:"
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Les"tasques"de"control"a"realitzar"són"les"següents:""

#"Aprovació"del"pla"de"formigonat"presentat"pel"contractista."

#"Presa"de"coordenades"en"totes"les"unitats"d’"obra"abans"del"formigonat."En"el"cas"de"pantalles,"cada"5"m"sobre"l’eix"de"replanteig"i"mesura"
de"la"separació"dels"murets"guia."En"pilons,"es"verificarà"el"replanteig"d’un"10%."Amb"la"mateixa"freqüència"es"controlarà""el"gruix"dels"
panells"o"diàmetre"del"piló."

#"Comprovació"de"la"profunditat"i"condicions"de"verticalitat"de"l’"excavació"abans"del"formigonat."

#"Verificació"de"la"correcte"disposició"de"l’"armat"i"de"les"mesures"constructives"per"tal"d’evitar"moviments"de"la"ferralla"durant"el"
formigonat."

#"Inspecció"del"procés"de"formigonat"amb"control,"entre"d’"altres"aspectes,"de"la"temperatura"i"condicions"ambientals,"així"com"de"la"
longitud"del"tub"d’abocada,"la"seva"penetració"en"el"formigó"i"posició"en"planta."

#"Mesura"de"cotes"i"longitud"d’armadures"d’e"spera"en"tots"els"pilons"formigonats"o"panells"de"pantalla."

CONTROL"DE"L’OBRA"ACABADA."OPERACIONS"DE"CONTROL:"

#"Comprovació"de"la"integritat"estructural"dels"pilons"o"mò"duls"de"pantalla"(mètode"sònic"si"és"aplicable),"en"la"freqüència"que"indiqui"la"DF"
(ASTM"D"5882).""

CONTROL"D’EXECUCIÓ."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."CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES:"

Els"controls"s'han"de"realitzar"segons"les"instruccions"de"la"DF."

CONTROL"D’EXECUCIÓ."INTERPRETACIÓ"DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

No"es"pot"iniciar"el"formigonat"d’un"element"sense"la"corresponent"aprovació"de"la"DF.""

Correcció,"per"part"del"contractista,"de"les"irregularitats"observades."Al"detectar"una"deficiència"en"un"mostreig,"s’intensificarà"el"control"
sobre"el"doble"d’unitats."

CONTROL"DE"L’OBRA"ACABADA."INTERPRETACIÓ""DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

Correcció"de"les"irregularitats"observades"a"càrrec"del"contractista."

Si"es"supera"la"cota"especificada"de"formigó,"es"repicarà"el"formigó""excedent."Si"la"longitud"d’espera"de"l’armadura"és"inferior"a"
l’especificada,"s’haurà"de"cavalcar"una"armadura"suplementà"ria,"en"longitud"suficient,"repicant"el"formigó"que"sigui"necessari."

"
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G3EB - ARMADURES PER A PILONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3EB3200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres 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 següents: 
- Fonaments  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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 armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de 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 òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles 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 transmissió de forces d’una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
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Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà 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 de lligat ha de complir l’especificat en 
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat 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 procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents 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 les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades 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 fabricant, 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. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en 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 formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments 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 equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, 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’element) 
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició 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 justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 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 la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE). 
PILONS: 
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al 
formigonar. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 
manipulació  i per mantenir la posició correcta durant l'abocat del formigó. 
L’espai lliure entre totes les armadures horitzontals ha de ser suficient per permetre el pas 
dels tubs de formigonament. 
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les 
posicions dels solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 
Diàmetre barres longitudinals:  >= 12 mm 
 Diàmetre barres transversals:  >= 6 mm 
 Llargà ria de les barres longitudinals: 
- La indicada a la DT 
- > 9 Dp i > 600 cm (Dp = diàmetre del piló) en pilons barrinats i formigonats per la barrina 
Separació de l'armadura als paraments: 
- 60 mm per a pilons de D> 0,6 m 
- 50 mm per a pilons de D<= 0,6 m 
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix:  <= 20 cm 
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 Toleràncies d'execució: 
- Distància entre estreps:  <= 10% de l'especificada 
- Llargària d'armadures:  <= 10% de l'especificada 
 - Llargària d'ancoratge:  ± 10% de l'especificada 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura 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 verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 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 prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han 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 teòric 
- 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 les 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) 
 
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). 
PILONS: 
* UNE-EN 1536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Els"punts"de"control"més"destacables"són"els"següents:"

#"Recepció"i"aprovació"del"informe"d’"especejament"per"part"del"contractista."

#"Inspecció"abans"del"formigonat"de"totes"les"unitats"d’"obra"estructurals"amb"observació"dels"següents"punts:"

"""""#"Tipus,"diàmetre,"longitud"i"disposició"de"les"barres"i"malles"colhlocades."

"""""#"Rectitud."

"""""#"Lligams"entre"les"barres."

"""""#"Rigidesa"del"conjunt."

"""""#"Netedat"dels"elements."

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES:"

Bàsicament"el"control"de"l’execució"està"confiat"a"la"inspecció""visual"de"les"persones"que"l’exerceixen,"amb"la"qual"cosa"el"seu"bon"sentit,"

coneixements"tècnics"i"experiència"son"fonamentals"per"aconseguir"el"nivell"de"qualitat"previst."

INTERPRETACIÓ""DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

Desautorització"del"formigonat"fins"que"no"es"prenguin"les"mesures"de"correcció"adequades."

"

 

G3F - ENCEPS 
G3F5 - FORMIGONAMENT D'ENCEPS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3F51AG1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

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 
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, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Enceps 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions 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 centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, 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 comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les 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., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
ENCEPS: 
Toleràncies d'execució: 
 - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
 - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
- 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:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm  
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          - 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 següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  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 necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició  definitiva. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius 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 formigó  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 fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense 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 per 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 proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
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En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha 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. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines 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 del formigó  cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat 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 gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 
 No es necessari la compactació del formigó. 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
 
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 ACABADA 
 

CONTROL"D’EXECUCIÓ."OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Els"punts"de"control"més"destacables"són"els"següents:"

#"Aprovació"del"pla"de"formigonat"presentat"pel"contractista."

#"Inspecció"visual"de"totes"les"excavacions"abans"de"la"colhlocació"de"les"armadures,"amb"observació"de"l’"estat"de"neteja"i"entrada"d’aigua"
en"tot"el"recinte."

#"Presa"de"coordenades"i"cotes"de"totes"les"unitats"d’obra"abans"del"formigonat."
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#"Observació"de"la"superfície"sobre"la"que"s’ha"d’estendre"el"formigó"i"de"les"condicions"d’"encofrat."Mesura"de"les"dimensions"de"totes"les"
unitats"estructurals"d’obra,"entre"els"encofrats,"abans"de"formigonar."

#"Verificació"de"la"correcte"disposició"de"l’"armat"i"de"les"mesures"constructives"per"tal"d’evitar"moviments"de"la"ferralla"durant"el"

formigonat."

#"Inspecció"del"procés"de"formigonat"amb"control,"entre"d’"altres"aspectes,"de"la"temperatura"i"condicions"ambientals."

#"Control"del"desencofrat"i"del"procés"i"condicions"de"curat."

#"Presa"de"coordenades"i"cotes"dels"punts"que"hagin"de"rebre"prefabricats,"després"del"formigonat."

CONTROL"D’EXECUCIÓ."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"D’EXECUCIÓ."INTERPRETACIÓ"DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

No"es"podrà"iniciar"el"formigonat"d’un"element"sense"la"corresponent"aprovació"de"la"DF."

CONTROL"DE"L’OBRA"ACABADA."OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Els"punts"de"control"més"destacables"són"els"següents:"

#" Inspecció" visual" de" la" unitat" finalitzada" i" control" de" les" condicions" geomètriques" d’acabat," segons" l’article" 100." Control" de" l’element"
construït"de"l’EHE#08."

#"Assaigs"d’informació"complementària."

De" les"estructures" "projectades" i" construïdes"d’acord"a" la" Instrucció"EHE#08,"en" les"que"els"materials" i" l’execució"hagin"assolit" la"qualitat"
prevista," comprovada"mitjanç" ant" 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"presc"ripcions"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"Direcció"Facultativa"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)" sobre" el" formigó" endurit," per" tal" de" tenir" coneixement" de" les" condicions" de" resistència" assolides" o" altres"
característiques"de"l’element"formigonat."
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"

 

G3FB - ARMADURES PER A ENCEPS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3FB3200. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres 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 següents: 
- Fonaments  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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 armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de 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 òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles 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. 
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 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó 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 zones on l’armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà 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 de lligat ha de complir l’especificat en 
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat 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 procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents 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 les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades 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 fabricant, 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. 
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, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de 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, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en 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 formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments 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 equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, 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: 
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- 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’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició 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 justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 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 la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE). 
ENCEPS: 
L’armadura inferior ha de quedar col·locada en tota la llargària de l’element, sense reduir la 
seva secció. Aquesta armadura ha de quedar ancorada per prolongació  recta o en angle recte, o 
mitjançant barres transversals soldades, a partir de plans verticals que passin per l’eix de 
cada pilot. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura 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 verificar que no es faran malbé. 
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 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 prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han 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 teòric 
- 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 les 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) 
 
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). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Els"punts"de"control"més"destacables"són"els"següents:"

#"Recepció"i"aprovació"del"informe"d’"especejament"per"part"del"contractista."

#"Inspecció"abans"del"formigonat"de"totes"les"unitats"d’"obra"estructurals"amb"observació"dels"següents"punts:"

"""""#"Tipus,"diàmetre,"longitud"i"disposició"de"les"barres"i"malles"colhlocades."

"""""#"Rectitud."

"""""#"Lligams"entre"les"barres."

"""""#"Rigidesa"del"conjunt."
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"""""#"Netedat"dels"elements."

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES:"

Bàsicament"el"control"de"l’execució"està"confiat"a"la"inspecció""visual"de"les"persones"que"l’exerceixen,"amb"la"qual"cosa"el"seu"bon"sentit,"
coneixements"tècnics"i"experiència"son"fonamentals"per"aconseguir"el"nivell"de"qualitat"previst."

INTERPRETACIÓ""DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

Desautorització"del"formigonat"fins"que"no"es"prenguin"les"mesures"de"correcció"adequades."

"

 

G4 - ESTRUCTURES 
G45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4518AH4,G45F1AH4,G45C8AHB. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

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 relacionades amb el formigonament i la cura 
del formigó. 
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 operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
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- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions 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 centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, 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 quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la 
norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les 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., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del 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 dilatació 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 teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-
08. 
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SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de 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 de 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 armat 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 
 
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 següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de 
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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 necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició  definitiva. 
La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius 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 formigó  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 fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense 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 per 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 proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha 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. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines 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 del formigó  cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat 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 gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 
 No es necessari la compactació del formigó. 
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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 conseqüència d’un excessiu vibrat. 
L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó 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 cm de la capa superior deixant el granulat 
gros parcialment vist, però no després. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, 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 humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del 
formigonat  
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. 
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 compressió dels sostres s'ha de realitzar 
simultàniament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense  que es 
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i 
d'altres elements del sostre. 
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 
pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts 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 no es tornarà a formigonar fins que la DF 
els hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, 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. 
 
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 ACABADA 
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CONTROL"D’EXECUCIÓ."OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Els"punts"de"control"més"destacables"són"els"següents:"

#"Aprovació"del"pla"de"formigonat"presentat"pel"contractista."

#"Inspecció"visual"de"totes"les"excavacions"abans"de"la"colhlocació"de"les"armadures,"amb"observació"de"l’"estat"de"neteja"i"entrada"d’aigua"
en"tot"el"recinte."

#"Presa"de"coordenades"i"cotes"de"totes"les"unitats"d’obra"abans"del"formigonat."

#"Observació"de"la"superfície"sobre"la"que"s’ha"d’estendre"el"formigó"i"de"les"condicions"d’"encofrat."Mesura"de"les"dimensions"de"totes"les"
unitats"estructurals"d’obra,"entre"els"encofrats,"abans"de"formigonar."

#"Verificació"de"la"correcte"disposició"de"l’"armat"i"de"les"mesures"constructives"per"tal"d’evitar"moviments"de"la"ferralla"durant"el"
formigonat."

#"Inspecció"del"procés"de"formigonat"amb"control,"entre"d’"altres"aspectes,"de"la"temperatura"i"condicions"ambientals."

#"Control"del"desencofrat"i"del"procés"i"condicions"de"curat."

#"Presa"de"coordenades"i"cotes"dels"punts"que"hagin"de"rebre"prefabricats,"després"del"formigonat."

CONTROL"D’EXECUCIÓ."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"D’EXECUCIÓ."INTERPRETACIÓ"DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

No"es"podrà"iniciar"el"formigonat"d’un"element"sense"la"corresponent"aprovació"de"la"DF."

CONTROL"DE"L’OBRA"ACABADA."OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Els"punts"de"control"més"destacables"són"els"següents:"

#" Inspecció" visual" de" la" unitat" finalitzada" i" control" de" les" condicions" geomètriques" d’acabat," segons" l’article" 100." Control" de" l’element"
construït"de"l’EHE#08."

#"Assaigs"d’informació"complementària."

De" les"estructures" "projectades" i" construïdes"d’acord"a" la" Instrucció"EHE#08,"en" les"que"els"materials" i" l’execució"hagin"assolit" la"qualitat"
prevista," comprovada"mitjanç" ant" 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"presc"ripcions"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."
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#"Quan"a"judici"de"la"Direcció"Facultativa"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)" sobre" el" formigó" endurit," per" tal" de" tenir" coneixement" de" les" condicions" de" resistència" assolides" o" altres"
característiques"de"l’element"formigonat."

"

 

G4A - ARMADURES ACTIVES 
G4A8 - BEINES PER A ARMADURES ACTIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4A81911. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Subministrament i col·locació de beina per a armadures actives, de 40 mm de diàmetre fins a 
170 mm, i per a una pressió nominal de fins a 10 bar,  col·locada amb filferros. 
S'han considerat les beines següents: 
- Beina de tub d'acer corrugat 
 - Beina de polietilè 
 L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de les beines dins de l'encofrat 
- Subjecció de les beines amb filferros 
CONDICIONS GENERALS: 
Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d’un sistema de pretesat 
dotat d’un document  d’idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat en el 
àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013. 
La posició de les beines a l'interior dels encofrats s'ha d'ajustar a l'indicat a la DT. 
Les beines s'han de subjectar amb els mitjans adequats (acer i filferros) i les distàncies 
entre aquests punts de recolzament han d'assegurar el compliment de les toleràncies de 
regularitat de traçat que s'indiquen al present plec. 
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Els medis de fixació no han de provocar augments de fregament de les armadures al ser tesades. 
Les subjeccions han d'impedir el moviment de les beines al formigonar i vibrar, però no es 
permet fer ús de la soldadura per aconseguir-ho. 
El seu doblegat i col·locació, i la seva fixació a l’armadura passiva, han de garantir un suau 
traç at del tendó i, al evitar l’ondulació, seguir l’eix teòric d’aquest per a no augmentar el 
coeficient de fregament paràsit o provocar empentes imprevistes al buit. 

L’aplicador del pretesat ha de comprovar, per a cada tipus de tendó , els diàmetres de beines 
i espessors indicats al projecte, així com els radis mínims de curvatura, per evitar l’ 
abonyegament, garantir que no es superen els coeficients de fregament considerats, evitar 
l’esquinçament i aixafament de les beines durant el tesat. 
Els recolzaments que es disposin per a mantenir el traçat no han de donar lloc a fissures o 
filtracions un cop hagi endurit el formigó. 
Les distà ncies entre aquests punts de recolzament han d’assegurar el compliment de les 
toleràncies de regularitat de traçat que s’indiquen al present plec. 
 Si no s'especifica el contrari, les beines han de tenir boques o connexions adequades per a 
la injecció de protecció un cop s'hagin acabat les operacions de pretesat. 
Les unions entre beines o conductes i els ancoratges han de ser suficientment hermè tiques per 
a evitar la fuga del producte d’injecció pels junts o la penetració de beurada durant el 
formigonament. 

En el cas d'haver-hi  empalmaments de tendons, l'eixamplament de la beina ha de tenir la 
suficient longitud per a no coartar el moviment durant el tesat. 
En peces sotmeses a ambients fortament agressius o que han de presentar resistè ncia al foc, 
s’han d’incrementar els recobriments, prèvia acceptació de la DF. 
Els recobriments  han de ser els indicats a la DT, i en els seu defecte els que indica la EHE-
08 a l’article 37.2.4 
La distancia entre beines, les agrupacions d’aquestes, i la distancia a la resta d’elements 
(armadures i revoltons) han de ser  els indicats a la DT, i en el seu defecte els que indica 
la EHE-08 a l’article 70.2.2.4. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició de les beines en qualsevol secció transversal: 
     - L <= 200 mm: ± 0,025 L 
     - L > 200 mm: 
          - Tendons simples o que formen part d'un cable : ± 0,025 L, ± 20 mm 
          - Cordons:  ± 0,04 L, ± 30 mm 
           (L = la major dimensió del cantell o amplària de la secció transversal) 
- Distància lliure entre beines:  ± 20% 
- Recobriments: ± 10 mm 
- Ondulacions locals:  ± 10 mm/1,5 m 
 Recobriments en direcció  vertical o horitzontal (<= 80 mm): 
- >= 40 mm 
- >= al major de: la menor dimensió o la meitat de la major dimensió de la beina o grup de 
beines en contacte 
BEINA DE TUB D’ACER CORRUGAT: 
Distància entre beines o grups de beines en contacte, o entre beines i la resta d’armadures, 
quan les armadures actives són posteses: 
- En direcció vertical: 
     - >= 5 cm 
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     - >= dimensió vertical de la beina o grups de beines en contacte 
     - >= diàmetre de la beina 
- En direcció horitzontal: 
     - >= 4 cm 
     - >= dimensió horitzontal de la beina 
     - >= diàmetre de la beina 
     - >= 1,6 cops la major dimensió de la beina que forma part d’un grup de beines 
Espai lliure entre el conjunt de beines i els restants elements:  >= 6 cm 
BEINA DE POLIETILÈ: 
Distàncies entre beines, o entre beines i la resta d’armadures , quan les armadures actives 
són posteses: 
- Distància lliure vertical:  >= Dimensió vertical de la beina 
- Distància lliure horitzontal: 
     - Beines aïllades:  >= Dimensió horitzontal de la beina individual 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No es permet deixar les beines sobre el fons de l'encofrat per anar-les aixecant després, a 
mesura que es formigona la peça, fins a situar-les a la posició requerida. 
Un cop la DF hagi donat conformitat a la col·locació i fixació de les beines, es poden iniciar 
les fases de col·locació  d'ancoratges i enfilat d'armadures. 
m de beina mesurat segons les especificacions de la DT. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
 m de beina injectada 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). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Inspecció"visual"de"la"disposició"de"les"beines"abans"del"formigonat."

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES:"

Els"controls"s’han"de"fe"r"segons"les"indicacions"de"la"DF."

Bàsicament"el"control"de"l’execució"està"confiat"a"la"inspecció""visual"de"les"persones"que"l’exerceixen,"amb"la"qual"cosa"el"seu"bon"sentit,"
coneixements"tècnics"i"experiència"son"fonamentals"per"aconseguir"el"nivell"de"qualitat"previst."

INTERPRETACIÓ""DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

Els"procediments"d’execució"s’han"d’ajustar"a"les"indicacio"ns"fixades"al"Plec"de"Condicions."
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"

 

G4AA - TENDONS PER A ARMADURES ACTIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4AA1J20. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Subministrament i col·locació de tendó d'acer per a tesar dins de la beina. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació dels tendons dins de les beines 
- Col·locació dels separadors 
CONDICIONS GENERALS: 
Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d’un sistema de pretesat 
dotat d’un document  d’idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat en el 
àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013. 
En el moment de posar-se a l'obra, les armadures han d'estar netes, sense greix, oli, pols, 
pintura, terra o qualsevol altra materia perjudicial per a la seva conservació i adherència. 
No ha de presentar indicis de corrosió, defectes superficials  aparents, punts de soldadura, 
plecs o doblegaments. 
Es prohibeix el desdoblegament en obra de les armadures actives. 

No es poden posar en un mateix tendó acers de pretesat de diferents característiques, a menys 
que es demostri que no hi ha perill de corrosió electrolítica. 
El traçat real dels tendons s’ha d’ajustar a les indicacions de la DT, disposant-se els punts 
de recolzament necessaris per tal de mantenir les armadures i beines en la seva posició 
correcte. Les distàncies entre aquests punts han de ser les adequades per tal de complir les 
toleràncies indicades a l’article 96 de la EHE-08. El material i forma d’aquests recolzaments 
ha de ser tal que no ha de donar lloc, un cop endurit el formigó, a fissures ni filtracions. 
Les armadures actives o les beines corresponents 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. 
El diàmetre interior de la beina, ha de ser l’adient per a poder fer la injecció  de forma 
correcta. Com a criteri general, la beina ha de tenir un diàmetre interior superior en 5-10 mm 
al tendó que se li hagi de col·locar. No obstant, convé que la relació entre la secció de la 
beina i la de l’ armadura sigui de l’ordre de 1,5 a 2. 

La posició dels tendons dins de les beines ha de ser l'adequada. Per això, si és necessari, 
s'utilitzaran separadors. 
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No s'han d'utilitzar empalmaments de tendons no previstos als plànols, excepte si tenen la 
conformitat expressa de la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de col·locar definitivament els tendons han de posar-se les plaques d'ancoratge. 
S'han d'adoptar les precaucions necessàries per a evitar que les armadures pateixin danys al 
col·locar-les, especialment en talladures o escalfaments  locals que poden modificar les seves 
característiques. En especial, s'han d'evitar les operacions de soldadura a les proximitats de 
la zona activa de les armadures. 
Qualsevol ajust de longitud o correcció  dels extrems de l'armadura s'ha de fer mecànicament o 
per oxitall i, en aquest últim cas, la zona d'acer afectada ha de quedar fora de la zona 
activa. En cas d'utilitzar el bufador, s'ha d'evitar que la flama afecti a altres tendons ja 
tesats.  
En el cas que l’armadura activa s’enfili a la beina abans de formigonar, un cop col·locats els 
tendons, i abans d'autoritzar el formigonament, la DF ha de revisar tant les armadures com les 
beines, ancoratges i demés elements ja disposats a la seva posició definitiva i constatar la 
seva concordà ncia amb les indicades a la DT, així com la seva estanquitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg d'armadura mesurada entre cares exteriors de les plaques d'ancoratge segons la definició 
dels plànols i d'acord amb els següents criteris: 
- El pes unitari per al seu càlcul serà el teòric 
 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, és necessària l'acceptació expresa 
de la DF. 
 Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
 
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 ACABADA 
 

OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Inspecció"visual"del"material"abans"de"la"seva"utilització."

Verificació"de"la"disposició""dels"elements"abans"del"formigonat:"

#"Traçat"de"les"armadures"

#"Uniformitat"de"les"característiques"de"l’acer"d’un"mateix"tendó."

#"Punts"de"recolzament"i"subjecció"d’armadures"
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#"Rigidesa"del"conjunt"

#"Neteja"

CONTROL"D’EXECUCIÓ."OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Recepció"i"aprovació"del"informe"tècnic."

Inspecció"del"procés"de"colhlocació"dels"ancoratges"i"tesat"dels"cables."

El"control"es"basa"en"l’experiència"del"personal"dedicat"a"la"inspecció."

CONTROL"D’EXECUCIÓ."CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES:""

Els"controls"s’han"de"fe"r"segons"les"indicacions"de"la"DF."

Bàsicament"el"control"de"l’execució"està"confiat"a"la"inspecció""visual"de"les"persones"que"l’exerceixen,"amb"la"qual"cosa"el"seu"bon"sentit,"
coneixements"tècnics"i"experiència"son"fonamentals"per"aconseguir"el"nivell"de"qualitat"previst."

CONTROL"D’EXECUCIÓ."INTERPRETACIÓ"DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

La"disposició"dels"elements"i"el"procediment"de"tesat"s’ha"d’"ajustar"a"les"condicions"indicades"a"les"especificacions.!

CONTROL"DE"L’OBRA"ACABADA."OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Inspecció"visual"de"la"unitat"acabada."

CONTROL"DE"L’OBRA"ACABADA."CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES:"

Els"controls"s’han"de"fe"r"segons"les"indicacions"de"la"DF."

CONTROL"DE"L’OBRA"ACABADA."INTERPRETACIÓ""DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

No"s’ha"d’acceptar"la"unitat"corresponent"fins"que"els"processos"no"s’"ajustin"a"les"especificacions"indicades."

"

 

G4AC - TESAT D'ARMADURES ACTIVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4AC1800. 

 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- 
Mataró 

 

 

 

 

130 

  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Procés de tesat de les armadures actives mitjançant cric hidràulic de 60 t de força fins a 
1200 t, i posterior ancoratge dels tendons. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
 - Lubrificació, si cal, de les armadures 
 - Tesat de les armadures 
 - Control dels allargaments produïts 
 - Ancoratge dels tendons 
 CONDICIONS GENERALS: 
Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d’un sistema de pretesat 
dotat d’un document  d’idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat en el 
àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013. 
El control de la magnitud de la força de pretesat introduïda s'ha de realitzar mesurant 
simultàniament l'esforç del cric i l'allargament experimentat per l'armadura. 
Els valors de la força de pretesat i allargaments s'han d'ajustar als definits al programa de 
tesat. 
Els allargaments llegits s'han d'anotar a la taula de tesat juntament amb tots els incidents 
que hagin pogut sortir durant el procés. 
Un cop aconseguida la càrrega prescrita al programa de tesat, s'han d'ancorar els tendons. 
En general, la força de tesat ha de proporcionar a les armadures una tensió  no major que el 
menor dels dos valors següents: 
- Tensió a les armadures:  <= 0,70 x Fpmàx,k,  <= 0,85 x Fypk 
  (Fpmàx,k = càrrega unitària de ruptura de les armadures actives, F ypk = límit elàstic de 
l’acer) 
Quan a l’ancorar l’armadura al formigó es produeixi una reducció  convenient de la tensió s’ha 
de poder augmentar a: 
- Tensió a les armadures:  <= 0,80 x Fpmàx,k,  <= 0,90 x Fypk 
En cas que les armadures o l’aplicador del pretesat disposin d’ un nivell de garantia 
addicional, la tensió ha de ser el menor valor que resulti dels següents: 
- Tensió a les armadures en situacions permanents:  <= 0,75 x Fpmàx,k,  <= 0,9 x Fypk 
- Tensió a les armadures en situacions temporals:  <= 0,85 x Fpmàx,k,  <= 0,95 x Fypk 

Toleràncies d'execució: 
- Precisió de l'amidament d'allargament:  ± 2% recorregut total 
 - Diferència entre la força de pretesat i la prevista al programa de tesat: ± 5% 
- Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tesat: 
     - Tendons individuals:  ± 15% 
     - Suma de valors dels tendons d'una secció:  ± 5% 
- Posició dels tendons de pretesat, en comparació a la posició  definida en projecte: 
     - Per a L ≤ 200 mm en tendons que formin part d’un cable, tendons simples i cordons Ä 
= ± 0,025 L 
     - Per a L > 200 mm en tendons que siguin part d’un cable: 
          - Per a tendons simples, el major de:  Ä = ± 0,025 L o Ä = ± 20 mm 
          - Per a cordons, el major de:  Ä = ± 0,04 L o Ä = ± 30 mm 
  (L = cantell o amplada de la secció transversal) 
- Desviació del recobriment del formigó 
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     - - Elements prefabricats:  ≤ ± 5 mm 
     - Elements formigonats in situ:  ≤ ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació i amb suficient antelació , el 
sistema de tesat. 

El tesat no s'ha d'iniciar sense l'autorització de la DF, la qual ha de comprovar la idoneï 
tat del programa de tesat i que el formigó ha assolit la resistència mínima per a començar 
l'operació, segons els resultats del trencament de provetes de formigó. 
Abans de començar les operacions de tesat s’ha de comprovar el calibratge dels crics.  

 S'ha de comprovar l'estat de l'equip de tesat i s'ha de realitzar el tesat d'acord amb les 
recomanacions del fabricant del sistema utilitzat. En particular, s'ha de tenir cura que el 
cric es col·loqui perpendicularment i centrat respecte l'ancoratge.  
No pot haver-hi mé s personal que el que hagi de tesar en les proximitats de la zona. Per 
darrera dels crics, s'han de col·locar proteccions resistents i es prohibirà, durant el tesat, 
el pas entre aquestes proteccions i el cric. 
S’ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir per a armadures preteses , al menys: 
- L’ordre de tesat i eventualment les successives etapes parcials 
- La pressió o força que no han de sobrepassar els crics 
- El valor de tensió en els ancoratges 
- Els allargaments que s’han d’obtenir 
- La manera i la seqüència que s’haurà de seguir per a l’alliberació dels tendons 
- La resistència requerida al formigó en el moment de la transferència 

S’ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir per a les armadures posteses: 
- L’ordre de tesat de les armadures 
- La força que ha de fer el cric 
- L’allargament previst i la màxima penetració de falca 
- El moment de retirada de cindris durant el tesat, si és el cas 
- La resistència del formigó abans de tesat 
- Nombre, tipus i localització dels acoblaments 
- El mòdul d’elasticitat suposat per l’armadura activa 
- Els coeficients de fregament teòrics que s’han considerat 
El tesat s'ha d'efectuar per operaris qualificats. 
En el cas de tendons monocordons no adherents i per tal de redui r els fregaments es poden 
utilitzar productes lubricants sempre que no suposin perill de corrosió per cap element del 
tendó, i que permetin un perfecte rentat posterior dels conductes i les armadures actives per 
assegurar la correcta injecció.  
El tesat d'una anella amb més d'un connector s'ha de fer per fases, incrementant lentament la 
tensió als diferents connectors de manera successiva. 
El tesat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials. 
Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tesat s'ha d'introduir per fases. 
Com a mínim s'ha de fer les següents: primera, fins aconseguir un 10% de la força màxima, i 
segona fins a la càrrega prevista. 
Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos, s'han 
d'examinar les possibles causes de variació , com errors de lectura, de secció de les 
armadures, de mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, trencament d'algun element del 
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tendó , taps, o d'altres, i s'ha de procedir a un nou tesat amb una nova lectura 
d'allargaments, prèvia aprovació de la DF. 
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de falca, s'ha de mesurar i anotar a 
la taula de tesat. 
Si durant el tesat es trenqués un o més elements de l'armadura d'un tendó, es pot aconseguir 
la força total de pretesat necessària augmentant la tensió  en els restants tendons, sempre 
que la sobretensió no sigui superior al 5% de la inicialment prevista per a cadascun d'ells. 
L'aplicació de tensions superiors faria necessari un nou estudi. 
En tots els casos anteriors s'ha de realitzar la corresponent comprovació a trencament de la 
peç a o element estructural que es tesa, tenint en compte les noves condicions en les que es 
troba. 
La pèrdua total en la força de pretesat, originada per la trencament d'elements irreemplaç 
ables de l'armadura, no pot excedir del 2% de la força total de pretesat indicada a la DT. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TESAT TENDÓ D’ACER: 
t de tensió 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). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Recepció"i"aprovació"del"programa"de"tesat."

Inspecció"del"procés"de"tesat,"amb"control"i"documentació"de"les"forces"aplicades,"allargaments"registrats"i"incidències"produïdes."

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES:"

El"control"es"basa"en"l’experiència"del"personal"dedicat"a"la"inspecció."

INTERPRETACIÓ""DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

No"s’ha"d’acceptar"la"unitat"corresponent"fins"que"els"processos"no"s’"ajustin"a"les"especificacions"indicades."

"

 

G4B - ARMADURES PASSIVES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4B13200,G4BF3201,G4BG3101,G4BC3200,G4BC3100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres 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 següents: 
-  Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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 armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de 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 òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles 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 transmissió de forces d’una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó 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 zones on l’armadura treballa a la màxima 
càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 
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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 de lligat ha de complir l’especificat en 
l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat 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 procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents 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 les zones de forta curvatura de l'armadura. 
 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades 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 fabricant, 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 subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple  o altre procediment idoni. En cap cas 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, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 
norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de 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, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en 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 formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l’armadura, han de complir els recobriments 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 equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, 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’element) 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- 
Mataró 

 

 

 

 

135 

  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas de peces comprimides, formigonades en posició 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 justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 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 la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 
de la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
 El empalmament per solapa de malles electrosoldades 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 
 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura 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 verificar que no es faran malbé. 
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels 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 prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han 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 teòric 
- 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 les 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 material 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). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS"DE"CONTROL:"

Els"punts"de"control"més"destacables"són"els"següents:"

#"Recepció"i"aprovació"del"informe"d’"especejament"per"part"del"contractista."

#"Inspecció"abans"del"formigonat"de"totes"les"unitats"d’"obra"estructurals"amb"observació"dels"següents"punts:"

"""""#"Tipus,"diàmetre,"longitud"i"disposició"de"les"barres"i"malles"colhlocades."

"""""#"Rectitud."
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"""""#"Lligams"entre"les"barres."

"""""#"Rigidesa"del"conjunt."

"""""#"Netedat"dels"elements."

CRITERIS"DE"PRESA"DE"MOSTRES:"

Bàsicament"el"control"de"l’execució"està"confiat"a"la"inspecció""visual"de"les"persones"que"l’exerceixen,"amb"la"qual"cosa"el"seu"bon"sentit,"

coneixements"tècnics"i"experiència"son"fonamentals"per"aconseguir"el"nivell"de"qualitat"previst."

INTERPRETACIÓ""DE"RESULTATS"I"ACTUACIONS"EN"CAS"D’INCOMPLIMENT:"

Desautorització"del"formigonat"fins"que"no"es"prenguin"les"mesures"de"correcció"adequades."

"

 

G4D - ENCOFRATS 
G4D1 - ENCOFRATS PER A PILARS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4D11125. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

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 operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior 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: 
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Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri 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 que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals 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 entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 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 aplicació 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. certificat 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 preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora 
de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge 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 seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
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   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions 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'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit 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 normal 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 anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri 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 prematura 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 puguin 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’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests 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 deformacions 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 dimensió 
     - 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 │       -       │ 
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│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 manera 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 unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions 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 desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar 
d’acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 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 per 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 conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
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 garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
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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 formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat 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 des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 

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 encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables 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 carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 
assentaran. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri 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 fons 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. 
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Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així 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)"

"

 

G4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4DCAD02. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

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 operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
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- 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 projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri 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 que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals 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 entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 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 aplicació 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. certificat 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 preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora 
de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge 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 seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
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Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r 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 càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions 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'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit 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 normal 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 anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri 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 prematura 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 puguin 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’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests 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 deformacions 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 dimensió 
     - 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  │        │               │ 
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│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 manera 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 unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions 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 desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar 
d’acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 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 per 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 conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
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El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant 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 formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat 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 des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 

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 encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables 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 carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 
assentaran. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri 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 fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
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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, així 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)"

"

 

G4DE - CINDRIS I APUNTALAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4DE1900. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge d’estructura provisional amb bastides metàl·liques o de fusta per a 
suportar l’ encofrat d'arcs, voltes, taulers de ponts o sostres a alçades superiors a 5 
metres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de travament 
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- Desmuntatge i retirada de la bastida i el material auxiliar, un cop l’estructura estigui en 
condicions de suportar els esforços 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri 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 que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge del cindri. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r 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 càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Per a la utilització d'estructures desmontables amb resistència als nusos confiada només a la 
fricció de collars, s'ha de tenir l'aprovació prèvia de la DF. 
A les obres de formigó prete sat, la disposició del cindri ha de permetre les deformacions que 
es derivin del tesat de les armadures actives i ha de resistir les tensions derivades de la 
redistribució del pes propi de l'element formigonat.  
Les pressions transmeses al terreny no han de produir assentaments perjudicials per al sistema 
de formigonament previst. 
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 prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. 
Els travaments han de tenir la menor rigidesa possible, compatible amb l’ estabilitat del 
cindri, i s'han de retirar els màxims possibles abans del tesat de les armadures, si 
l'estructura s'ha de pretensar. 
El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar 
d’acord amb el tesat de les armadures. 

El cindri ha de tenir una carrera suficient per a poder realitzar les operacions del 
descindrat. 
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Es realitzarà  un estudi particular de l’apuntalament, que figurarà al projecte de 
l’estructura si: 
- Pes propi dels sostres > 5 kN/m² 
- Alçària dels puntals > 3,5 m 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
En sostres de biguetes armades s’han de col·locar els apuntalats a nivellats amb els 
recolzaments i sobre aquests s’han de col·locar les biguetes 
En sostres de biguetes pretensades s’han de col·locar les biguetes i s’han d’ ajustar tot 
seguit els apuntalats 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als plànols d’execució del sostre 
d’acord amb l’apartat 59.2. de la EHE-08  
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat. 

Toleràncies de deformacions pel formigonament: 
- Moviments locals del cindri:  <= 5 mm 
 - Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'annex 11 de la norma EHE-08. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Si l'estructura pot ser afectada per un corrent fluvial, s'han de prendre les precaucions 
necessàries contra les avingudes. 
Les proves de sobrecàrrega del cindri s'han de fer de manera uniforme i pausada. S'ha 
d'observar el comportament general del cindri seguint les seves deformacions. 
El desmuntatge s'ha de fer de forma suau i uniforme sense produir cops ni sotragades. 
El desmuntatge s'ha de fer de conformitat amb el programa previst a la DT. 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a 
l'indicat per la DF. 
Quan els elements siguin de certa importància, al desmuntar el cindri és recomanable fer 
servir falques, caixes de sorra, crics o d'altres dispositius similars. 
Si l'estructura és de certa importància i quan la DF ho estimi convenient, els cindris s'han 
de mantenir separats dos o tres centímetres durant dotze hores abans de retirar-los 
completament. 
Si no ho contraindica el sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri s'ha de 
començar pel centre del tram i continuar cap als extrems. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 
assentaran. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
En sostres unidireccionals l’ordre de retirada dels puntals serà des del centre del buit  cap 
als extrems, en voladius des de la volada cap al recolçament 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat 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"aprueba"el"Pliego"de"prescripciones"técnicas"generales"para"obras"de"carreteras"y"puentes"
(PG"3/75)"

"

 

G4DF - ENCOFRATS PER A ESTREPS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4DF2115. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

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 operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior 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 projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
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- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri 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 que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals 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 entitat de control, conforme els panells han 
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 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 aplicació 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. certificat 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 preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora 
de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge 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 seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r 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 càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- 
Mataró 

 

 

 

 

152 

  

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions 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'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit 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 normal 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 anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri 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 prematura 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 puguin 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’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests 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 deformacions 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 dimensió 
     - 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 │       -       │ 
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│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 manera 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 unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions 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 desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar 
d’acord amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes 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 per 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 conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
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 garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant 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. 
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Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat 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 des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 

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 encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables 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 carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 
la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 
assentaran. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 
senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri 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 fons 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, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
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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)"

"

 

G4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4ZB1411,G4Z7U022. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina 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 operacions següents: 
Recolzaments: 
- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 
- Execució de les bases d'anivellament 
- Col·locació dels aparells de recolzament 
Base d’anivellament: 
- Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar 
- Neteja de les bases de recolzament 
- Execució de les bases d'anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
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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 determinades per les característiques de l’ 
aparell utilitzat: 
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament 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 elastomèric. 
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements. 
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament. 
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre 
ell i les bases d'anivellament. 
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial. 
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases 
d'anivellament. 
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT. 
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han 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'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar 
dins els elements estructurals que s'han de suportar. 
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 superfícies 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'execució. 
 
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 aprueba 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 ACABADA 
 

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"colhlocació."

#"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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AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  PFFCCBCAPÍTOL NIVELL 1 01
DEMOLICIONS I DESMUNTATGESCAPÍTOL NIVELL 2 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió1 G2135323

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,500 0,500 90,000 67,500

TOTAL AMIDAMENT 67,500

m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm2 G219Q105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 2,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió3 G219Q200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 5,000 2,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

4 G2194XG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 90,000 630,000

TOTAL AMIDAMENT 630,000

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

5 G2194AG5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 90,000 270,000

TOTAL AMIDAMENT 270,000

PRESSUPOST  PFFCCBCAPÍTOL NIVELL 1 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL NIVELL 2 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2212101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Terraplè sota via 5.895,000 5.895,000

C#*D#*E#*F#2 Terraplè sota calçada 1,200 9,500 90,000 1.026,000

EUR



Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- Mataró

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 6.921,000

m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM2 G2242511

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 17,000 90,000 1.530,000

TOTAL AMIDAMENT 1.530,000

m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb excavadora de cullera prensora de
1100 l i càrrega de material sobre camió o contenidor

3 G2H32221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 90,000 2,000 1.800,000

TOTAL AMIDAMENT 1.800,000

PRESSUPOST  PFFCCBCAPÍTOL NIVELL 1 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL NIVELL 2 03
FONAMENTACIONSCAPÍTOL NIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de diàmetre 150
cm amb formigó HA-45/L/20/IIIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs

1 G3E56E6K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 16,000 320,000

TOTAL AMIDAMENT 320,000

kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G3EB3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*(D#/1000000)*E#  *F#1 Armadura longitudinal 10,000 804,250 1.600,000 7.850,000 101.013,800

C#*(D#/1000000)*E#  *F#2 Armadura tallant 4,400 314,000 656,000 7.850,000 7.114,687

TOTAL AMIDAMENT 108.128,487

m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIIb+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió

3 G3F51AG1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 2,500 2,000 4,000 280,000

TOTAL AMIDAMENT 280,000

kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

4 G3FB3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*(D#/1000000)*E#  *F#1 Armadura longitudinal 2,000 804,250 1.000,000 7.850,000 12.626,725

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*(D#/1000000)*E#  *F#2 Armadura tallant 33,000 314,000 12,000 7.850,000 976,100

TOTAL AMIDAMENT 13.602,825

PRESSUPOST  PFFCCBCAPÍTOL NIVELL 1 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL NIVELL 2 03
ESTREPS I PILARSCAPÍTOL NIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a pilars columna, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

1 G4518AH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,650 1,500 4,000 2,000 67,800

TOTAL AMIDAMENT 67,800

kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

2 G4B13200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

(C#/1000000)*D#*E#  *F#1 Longitudinal 4,000 804,250 1.376,000 7.850,000 34.748,747

(C#/1000000)*D#*E#  *F#2 Tallant 14,000 314,150 18,000 7.850,000 621,452

TOTAL AMIDAMENT 35.370,199

m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

3 G45F1AH4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 4,000 1,500 2,000 168,000

C#*D#*E#*F#2 16,000 1,440 2,000 46,080

C#*D#*E#*F#3 0,500 3,000 4,000 2,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 226,080

kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

4 G4BF3201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

(C#/1000000)*D#*E#  *F#1 Longitudinal 4,000 804,250 176,000 7.850,000 4.444,607

(C#/1000000)*D#*E#  *F#2 Tallant 30,500 314,150 18,000 7.850,000 1.353,877

T4 Part superior estrep

(C#/1000000)*D#*E#  *F#5 Longitudinal 8,000 804,250 120,000 7.850,000 6.060,828

(C#/1000000)*D#*E#  *F#6 Tallant 8,000 314,150 64,000 7.850,000 1.262,632

T8 Contraforts

(C#/1000000)*D#*E#  *F#9 Longitudinal 4,000 804,250 160,000 7.850,000 4.040,552

(C#/1000000)*D#*E#  *F#10 Tallant 3,000 314,150 48,000 7.850,000 355,115

TOTAL AMIDAMENT 17.517,611

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

kg Armadura passiva de reforç AP500 S per a l'armadura de reforç en zones localitzades, en barres de diàmetre fins a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

5 G4BG3101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

(C#/1000000)*D#*E#  *F#1 Armadura de pell pilars 4,000 314,150 12,000 7.850,000 118,372

(C#/1000000)*D#*E#  *F#2 Armadura de pell estreps 4,000 314,150 12,000 7.850,000 118,372

TOTAL AMIDAMENT 236,744

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m

6 G4D11125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 85,000 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

7 G4DF2115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,500 4,000 2,000 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#2 1,440 4,000 5,760

C#*D#*E#*F#3 3,000 4,000 2,000 2,000 48,000

TOTAL AMIDAMENT 77,760

dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, amb perns soldats com a dispositiu
antilliscant, col·locat

8 G4ZB1411

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 16,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 160,000

PRESSUPOST  PFFCCBCAPÍTOL NIVELL 1 01
ESTRUCTURESCAPÍTOL NIVELL 2 03
TAULELLCAPÍTOL NIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó per a lloses, HP-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba1 G45C8AHB

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 958,000 958,000

TOTAL AMIDAMENT 958,000

m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 80 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros2 G4A81911

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 90,650 24,000 2.175,600

C#*D#*E#*F#2 50,200 6,000 301,200

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2.476,800

kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, amb més de 31 cordons de 13 mm de diàmetre nominal,
enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

3 G4AA1J20

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3.672,860 24,000 88.148,640

C#*D#*E#*F#2 2.045,350 6,000 12.272,100

TOTAL AMIDAMENT 100.420,740

t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 8000 kN de força4 G4AC1800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

5 G4BC3200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Longitudinal

C#*D#*E#*F#2 Fi 32 mm 68.170,020 68.170,020

C#*D#*E#*F#3 Fi 24 mm 50.102,530 50.102,530

TOTAL AMIDAMENT 118.272,550

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

6 G4BC3100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tallant

C#*D#*E#*F#2 Fi 10mm 33.381,780 33.381,780

TOTAL AMIDAMENT 33.381,780

kg Armadura passiva de reforç AP500 S per a l'armadura de reforç en zones localitzades, en barres de diàmetre fins a 16
mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

7 G4BG3101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Armadura de pell 27.620,860 27.620,860

TOTAL AMIDAMENT 27.620,860

m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim8 G4DE1900

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 4,300 87,000 5.611,500

TOTAL AMIDAMENT 5.611,500

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de
pi per a deixar el formigó vist

9 G4DCAD02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 35,000 90,000 3.150,000

C#*D#*E#*F#2 18,000 90,000 1.620,000

TOTAL AMIDAMENT 4.770,000

m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils de cautxú armat interconnectats entre sí per plaques
metàl·liques, per a absorbir moviments de 300 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs
formació de la caixa

10 G4Z7U022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 15,000 2,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

PRESSUPOST  PFFCCBCAPÍTOL NIVELL 1 01
LÍNIA FERROVIÀRIACAPÍTOL NIVELL 2 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 50 a 70 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge
mecànics del material

1 F9A23510

AMIDAMENT DIRECTE 174,000

m Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus BMDNA2/C o similar, galvanitzada en calent, incloent una
tanca a cada costat del pal de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements
de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

2 GB2A2004

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

u Pal galvanitzat tipus HEB-240, totalment muntat i en servei3 GTG1U020

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Catenària compensada composta per 1 sustentador de Cu de 153 mm2 i 2 fils de contacte de 107 mm2, amb pèndoles
d'acer inoxidable, totalment muntat sobre equips de via general i en servei

4 GTG5U010

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

u Placa de perill de mort o equivalent, muntada5 GTGZU100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

kg Perfil UIC 54 per a línies ferroviàries, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures6 G440U05N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 54,430 90,000 4,000 19.594,800

TOTAL AMIDAMENT 19.594,800

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

u Travessa de formigó monobloc prefabricada, inclou transport i instal·lació a obra.7 PTRAV0001

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

PRESSUPOST  PFFCCBCAPÍTOL NIVELL 1 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL NIVELL 2 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Partida alçada a justificar per Gestió de Residus1 PGDR0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PFFCCBCAPÍTOL NIVELL 1 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL NIVELL 2 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Partida alçada a justificar per Estudi de Seguretat i Salut1 PSS0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  PFFCCBCAPÍTOL NIVELL 1 01
VARISCAPÍTOL NIVELL 2 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les obres1 PIMP0001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- Mataró

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €43,50m3F9A23510 Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 50 a 70 mm i cares trencades, amb

estesa i piconatge mecànics del material
P- 1

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €54,24m3G2135323 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

P- 2

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,56m2G2194AG5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 3

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3,82m2G2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 4

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,64mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm

P- 5

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,40m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camióP- 6
(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €2,65m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camióP- 7
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,88m2G2242511 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació
del 95 % PM

P- 8

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,39m3G2H32221 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb excavadora de
cullera prensora de 1100 l i càrrega de material sobre camió o contenidor

P- 9

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €505,12mG3E56E6K Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots tixotròpics en terreny
fluix, de diàmetre 150 cm amb formigó HA-45/L/20/IIIa+Qa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb
l'equip de llots inclòs

P- 10

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €1,16kgG3EB3200 Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 11

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €103,32m3G3F51AG1 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIIb+Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 12

(CENT TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,18kgG3FB3200 Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 13

(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €2,45kgG440U05N Perfil UIC 54 per a línies ferroviàries, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldaduresP- 14
(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €114,57m3G4518AH4 Formigó per a pilars columna, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 15

(CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €116,67m3G45C8AHB Formigó per a lloses, HP-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

P- 16

(CENT SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €104,67m3G45F1AH4 Formigó per a mur d'estrep, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba
P- 17

(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,08mG4A81911 Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 80 mm i 0,3 mm de gruix, fixada
amb filferros

P- 18

(SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €3,14kgG4AA1J20 Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, amb més de 31 cordons de 13 mm
de diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

P- 19

(TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €1,37tG4AC1800 Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 8000 kN de forçaP- 20
(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1,20kgG4B13200 Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 21

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €1,45kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 22

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,40kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 23

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €1,38kgG4BF3201 Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,50kgG4BG3101 Armadura passiva de reforç AP500 S per a l'armadura de reforç en zones localitzades, en barres
de diàmetre fins a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 25

(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €26,43m2G4D11125 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 26

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €49,52m2G4DCAD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària de com a màxim 3 m,
amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 27

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €12,06m3G4DE1900 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màximP- 28
(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €36,40m2G4DF2115 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals metàl·lics, per a mur d'estrep,
encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist,

P- 29

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €2.690,38mG4Z7U022 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils de cautxú armat interconnectats
entre sí per plaques metàl·liques, per a absorbir moviments de 300 mm com a màxim, col·locat
amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

P- 30

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €39,36dm3G4ZB1411 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de volum, amb perns
soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat

P- 31

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €74,42mGB2A2004 Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus BMDNA2/C o similar, galvanitzada en
calent, incloent una tanca a cada costat del pal de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 32

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €829,67uGTG1U020 Pal galvanitzat tipus HEB-240, totalment muntat i en serveiP- 33

(VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €19,06mGTG5U010 Catenària compensada composta per 1 sustentador de Cu de 153 mm2 i 2 fils de contacte de 107
mm2, amb pèndoles d'acer inoxidable, totalment muntat sobre equips de via general i en servei

P- 34

(DINOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €21,03uGTGZU100 Placa de perill de mort o equivalent, muntadaP- 35
(VINT-I-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

m3F9A23510 Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 50 a 70 mm i
cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del material

P- 1  €43,50

B0332300 Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm  €37,11950
Altres conceptes 6,38 €

m3G2135323 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió

P- 2  €54,24

Altres conceptes 54,24 €

m2G2194AG5 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

P- 3  €4,56

Altres conceptes 4,56 €

m2G2194XG5 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

P- 4  €3,82

Altres conceptes 3,82 €

mG219Q105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 5  €3,64

Altres conceptes 3,64 €

m2G219Q200 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre
camió

P- 6  €0,40

Altres conceptes 0,40 €

m3G2212101 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

P- 7  €2,65

Altres conceptes 2,65 €

m2G2242511 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

P- 8  €3,88

Altres conceptes 3,88 €

m3G2H32221 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de
sorres, amb excavadora de cullera prensora de 1100 l i càrrega de material
sobre camió o contenidor

P- 9  €2,39

Altres conceptes 2,39 €

mG3E56E6K Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació utilitzant llots
tixotròpics en terreny fluix, de diàmetre 150 cm amb formigó
HA-45/L/20/IIIa+Qa, amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, amb
l'equip de llots inclòs

P- 10  €505,12

B065EA1E Formigó HA-30/L/20/IIa+Qa de consistència líquida, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 375 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte
per a classe d'exposició IIa+Qa

 €196,16353

B3Z51000 Llot tixotròpic  €2,75400
Altres conceptes 306,20 €

kgG3EB3200 Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 11  €1,16

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00654
Altres conceptes 1,15 €

m3G3F51AG1 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIIb+Qa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

P- 12  €103,32
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
B065EM1C Formigó HA-30/P/20/IIIb+Qa de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició

IIIb+Qa

 €86,54060

Altres conceptes 16,78 €

kg
G3FB3200

Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,

d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 13  €1,18

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00665
Altres conceptes 1,17 €

kg
G440U05N

Perfil UIC 54 per a línies ferroviàries, col·locat a l'obra, inclòs elements de

fixació i soldadures

P- 14  €2,45

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats  €0,07000
B44ZU031 Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i

una capa d'emprimació antioxidant

 €1,11300

Altres conceptes 1,27 €

m3
G4518AH4

Formigó per a pilars columna, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i

grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 15  €114,57

B065WH0B Formigó HA-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició

IIIa

 €81,53880

Altres conceptes 33,03 €

m3
G45C8AHB

Formigó per a lloses, HP-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 16  €116,67

B066WH0B Formigó HP-45/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició

IIIa

 €84,35400

Altres conceptes 32,32 €

m3
G45F1AH4

Formigó per a mur d'estrep, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

P- 17  €104,67

B065EH0B Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició

IIIa

 €73,10340

Altres conceptes 31,57 €

m
G4A81911

Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de diàmetre 80 mm i

0,3 mm de gruix, fixada amb filferros

P- 18  €6,08

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,08175
B4A817A0 Beina de tub d'acer corrugat, de 80 mm de diàmetre i 0,3 mm  €3,67000

Altres conceptes 2,33 €

kg
G4AA1J20

Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7, amb més de 31

cordons de 13 mm de diàmetre nominal, enfilats amb beines de llargària

superior a 70 m

P- 19  €3,14

B0B47280 Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7 filferros, càrrega

unitària màxima >=1860 N/mm2 i 13 mm de diàmetre nominal

 €0,68000

Altres conceptes 2,46 €

t
G4AC1800

Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 8000 kN de força
P- 20  €1,37

Altres conceptes 1,37 €

kg
G4B13200

Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,

d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 21  €1,20

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,00545
Altres conceptes 1,19 €
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kgG4BC3100 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

P- 22  €1,45

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01308
Altres conceptes 1,44 €

kgG4BC3200 Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 23  €1,40

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01308
Altres conceptes 1,39 €

kgG4BF3201 Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 24  €1,38

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01308
Altres conceptes 1,37 €

kgG4BG3101 Armadura passiva de reforç AP500 S per a l'armadura de reforç en zones
localitzades, en barres de diàmetre fins a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

P- 25  €1,50

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01635
Altres conceptes 1,48 €

m2G4D11125 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

P- 26  €26,43

B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,09416
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,22594
B0D81250 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 20 usos  €3,02400
B0DZA000 Desencofrant  €0,26300
B0DZP200 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm  €0,22000

Altres conceptes 22,60 €

m2G4DCAD02 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist

P- 27  €49,52

B0A31000 Clau acer  €0,11581
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,54562
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,80480
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,12926
B0D71120 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,68400
B0DZA000 Desencofrant  €0,15780

Altres conceptes 45,08 €

m3G4DE1900 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic, de 10 m
d'alçària, com a màxim

P- 28  €12,06

B0DZT006 Bastida de metall, per a 25 usos  €3,30000
Altres conceptes 8,76 €

m2G4DF2115 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i puntals
metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 5 m, per a
deixar el formigó vist,

P- 29  €36,40

B0A31000 Clau acer  €0,05681
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,50820
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40240
B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos  €0,03424
B0D629A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos  €0,04108
B0D81680 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos  €1,30126
B0DZA000 Desencofrant  €0,26300
B0DZP600 Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm  €0,50000
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Altres conceptes 33,29 €

mG4Z7U022 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils de cautxú
armat interconnectats entre sí per plaques metàl·liques, per a absorbir
moviments de 300 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
macàniques, inclòs formació de la caixa

P- 30  €2.690,38

B7J1U222 Junt de dilatació exterior, formada per la unió de perfils de cautxú armat amb
làmines d'acer embegudes interconnectades entre sí per plaques
metàl·liques, per a un recorregut de 300 mm, inclòs perns d'ancoratge i
reblerts amb morter sintètic 

 €1.436,29500

Altres conceptes 1.254,09 €

dm3G4ZB1411 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de 6 dm3 de
volum, amb perns soldats com a dispositiu antilliscant, col·locat

P- 31  €39,36

B4PZC420 Neoprè armat per a recolzaments, de volum més de 6 dm3 amb perns
soldats

 €37,29000

Altres conceptes 2,07 €

mGB2A2004 Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus BMDNA2/C o
similar, galvanitzada en calent, incloent una tanca a cada costat del pal de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil C-120 cada 2
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 32  €74,42

BBM22004 Barrera metàl·lica doble, tipus BMDNA2/C, galvanitzada en calent, incloent
dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal
C-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €54,05000

Altres conceptes 20,37 €

uGTG1U020 Pal galvanitzat tipus HEB-240, totalment muntat i en serveiP- 33  €829,67
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs

transport a l'obra
 €6,19100

BTG1U020 Pal per a catenària tipus HEB-240 de 8,40 m de llargària, d'acer galvanitzat
en calent

 €711,73000

Altres conceptes 111,75 €

mGTG5U010 Catenària compensada composta per 1 sustentador de Cu de 153 mm2 i 2
fils de contacte de 107 mm2, amb pèndoles d'acer inoxidable, totalment
muntat sobre equips de via general i en servei

P- 34  €19,06

BTG5U010 Fil de contacte de 107 mm2  €6,26000
BTG5U020 Connexió longitud carril a V-16  €0,26418
BTG5U030 Sustentador de Cu de 153 mm2  €3,59000
BTG5U040 Pèndola curta CO-2 d'acer inoxidable  €1,99200

Altres conceptes 6,95 €

uGTGZU100 Placa de perill de mort o equivalent, muntadaP- 35  €21,03
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Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- Mataró

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

G4AA1J20 kg Tendó format amb cordó per a
armadures actives Y 1860 S7,
amb més de 31 cordons de 13 mm
de diàmetre nominal, enfilats
amb beines de llargària
superior a 70 m

3,14 100.420,740 18,121 315.321,12 18,12

G4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a lloses
inclinades, per a una alçària
de com a màxim 3 m, amb tauler
de fusta de pi per a deixar el
formigó vist

49,52 4.770,000 13,572 236.210,40 31,70

G4BC3200 kg Armadura per a lloses
d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre superior a 16 mm,
d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,40 118.272,550 9,523 165.581,57 41,21

G3E56E6K m Perforació i formigonament de
pilons perforats sense
entubació utilitzant llots
tixotròpics en terreny fluix,
de diàmetre 150 cm amb formigó
HA-45/L/20/IIIa+Qa, amb additiu
superplastificant, de
consistència líquida i
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 375 kg/m3 de
ciment, amb l'equip de llots
inclòs

505,12 320,000 9,294 161.638,40 50,50

G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S
en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,16 108.128,487 7,215 125.429,04 57,71

G45C8AHB m3 Formigó per a lloses,
HP-45/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

116,67 958,000 6,426 111.769,86 64,13

G4Z7U022 m Formació de junt de dilatació
per a taulers de ponts, amb
perfils de cautxú armat
interconnectats entre sí per
plaques metàl·liques, per a
absorbir moviments de 300 mm
com a màxim, col·locat amb
adhesiu i fixacions macàniques,
inclòs formació de la caixa

2.690,38 30,000 4,647 80.711,40 68,77

G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de
bastida amb apuntalament
metàl·lic, de 10 m d'alçària,
com a màxim

12,06 5.611,500 3,898 67.674,69 72,66

G4BC3100 kg Armadura per a lloses
d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,45 33.381,780 2,789 48.403,58 75,44

G440U05N kg Perfil UIC 54 per a línies
ferroviàries, col·locat a
l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

2,45 19.594,800 2,7610 48.007,26 78,20

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PSS0001 u Partida alçada a justificar per
Estudi de Seguretat i Salut

47.042,93 1,000 2,7011 47.042,93 80,90

G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S
en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,20 35.370,199 2,4412 42.444,24 83,34

G4BG3101 kg Armadura passiva de reforç
AP500 S per a l'armadura de
reforç en zones localitzades,
en barres de diàmetre fins a 16
mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,50 27.857,604 2,4013 41.786,41 85,75

G3F51AG1 m3 Formigó per a enceps,
HA-30/P/20/IIIb+Qa, de
consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

103,32 280,000 1,6614 28.929,60 87,41

PGDR0001 U Partida alçada a justificar per
Gestió de Residus

26.903,82 1,000 1,5515 26.903,82 88,95

G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S
en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,38 17.517,611 1,3916 24.174,30 90,34

G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep,
HA-45/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

104,67 226,080 1,3617 23.663,79 91,70

G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt,
de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

2,65 6.921,000 1,0518 18.340,65 92,76

G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S
en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

1,18 13.602,825 0,9219 16.051,33 93,68

G4A81911 m Beina de tub d'acer corrugat
per a armadures actives de
diàmetre 80 mm i 0,3 mm de
gruix, fixada amb filferros

6,08 2.476,800 0,8720 15.058,94 94,55

PIMP0001 U Partida alçada a justificar per
imprevistos durant l'execució
de les obres

15.000,00 1,000 0,8621 15.000,00 95,41

GB2A2004 m Barrera de seguretat metàl·lica
doble, amb separador, tipus
BMDNA2/C o similar,
galvanitzada en calent,
incloent una tanca a cada
costat del pal de secció doble
ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120
cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i
soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

74,42 180,000 0,7722 13.395,60 96,18

EUR



Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- Mataró

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PTRAV0001 u Travessa de formigó monobloc
prefabricada, inclou transport
i instal·lació a obra.

25,00 400,000 0,5723 10.000,00 96,75

GTG1U020 u Pal galvanitzat tipus HEB-240,
totalment muntat i en servei

829,67 10,000 0,4824 8.296,70 97,23

G4518AH4 m3 Formigó per a pilars columna,
HA-45/B/20/IIIa, de
consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

114,57 67,800 0,4525 7.767,85 97,68

F9A23510 m3 Paviment de granulat de pedra
granítica de grandària màxima
50 a 70 mm i cares trencades,
amb estesa i piconatge mecànics
del material

43,50 174,000 0,4326 7.569,00 98,11

G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça
rectangular de neoprè armat de
més de 6 dm3 de volum, amb
perns soldats com a dispositiu
antilliscant, col·locat

39,36 160,000 0,3627 6.297,60 98,47

G2242511 m2 Repàs i piconatge de sòl de
rasa de més de 2 m d'amplària,
amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

3,88 1.530,000 0,3428 5.936,40 98,81

G2H32221 m3 Dragatge des de terra de fons
marí, fins a 5 m de fondària,
en zona de sorres, amb
excavadora de cullera prensora
de 1100 l i càrrega de material
sobre camió o contenidor

2,39 1.800,000 0,2529 4.302,00 99,06

GTG5U010 m Catenària compensada composta
per 1 sustentador de Cu de 153
mm2 i 2 fils de contacte de 107
mm2, amb pèndoles d'acer
inoxidable, totalment muntat
sobre equips de via general i
en servei

19,06 200,000 0,2230 3.812,00 99,28

G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de
formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

54,24 67,500 0,2131 3.661,20 99,49

G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una
cara d'encofrat, amb plafons i
puntals metàl·lics, per a mur
d'estrep, encofrat a dues
cares, d'alçària <= 5 m, per a
deixar el formigó vist,

36,40 77,760 0,1632 2.830,46 99,65

G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

3,82 630,000 0,1433 2.406,60 99,79

G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de
secció rectangular, per a
deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m

26,43 85,000 0,1334 2.246,55 99,92

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM
G2194AG5 m2 Demolició de paviment de

formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

4,56 270,000 0,0735 1.231,20 99,99

G219Q105 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària
de 20 cm

3,64 14,000 0,0036 50,96 99,99

GTGZU100 u Placa de perill de mort o
equivalent, muntada

21,03 2,000 0,0037 42,06 100,00

G4AC1800 t Tesat de tendó d'acer, amb cric
hidràulic de 8000 kN de força

1,37 30,000 0,0038 41,10 100,00

G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió

0,40 70,000 0,0039 28,00 100,00

TOTAL: 100,001.740.058,63

EUR
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Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- Mataró

PRESSUPOST Pàg.: 1

CAPÍTOL NIVELL 1 PRESSUPOST  PFFCCB01
CAPÍTOL NIVELL 2 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P
- 2)

67,50054,24 3.661,20

2 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 5)

14,0003,64 50,96

3 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió (P - 6)

70,0000,40 28,00

4 G2194XG5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió (P - 4)

630,0003,82 2.406,60

5 G2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més
de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 3)

270,0004,56 1.231,20

CAPÍTOL NIVELL 2TOTAL 01.01 7.377,96

CAPÍTOL NIVELL 1 PRESSUPOST  PFFCCB01
CAPÍTOL NIVELL 2 MOVIMENTS DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)

6.921,0002,65 18.340,65

2 G2242511 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 2 m d'amplària, amb
mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (P - 8)

1.530,0003,88 5.936,40

3 G2H32221 m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària, en
zona de sorres, amb excavadora de cullera prensora de 1100 l i
càrrega de material sobre camió o contenidor (P - 9)

1.800,0002,39 4.302,00

CAPÍTOL NIVELL 2TOTAL 01.02 28.579,05

CAPÍTOL NIVELL 1 PRESSUPOST  PFFCCB01
CAPÍTOL NIVELL 2 ESTRUCTURES03
CAPÍTOL NIVELL 3 FONAMENTACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3E56E6K m Perforació i formigonament de pilons perforats sense entubació
utilitzant llots tixotròpics en terreny fluix, de diàmetre 150 cm amb
formigó HA-45/L/20/IIIa+Qa, amb additiu superplastificant, de
consistència líquida i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 375 kg/m3 de ciment, amb l'equip de llots inclòs (P - 10)

320,000505,12 161.638,40

2 G3EB3200 kg Armadura per a pilons AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 11)

108.128,4871,16 125.429,04

3 G3F51AG1 m3 Formigó per a enceps, HA-30/P/20/IIIb+Qa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió (P - 12)

280,000103,32 28.929,60

4 G3FB3200 kg Armadura per a enceps AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 13)

13.602,8251,18 16.051,33

CAPÍTOL NIVELL 3TOTAL 01.03.01 332.048,37

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

CAPÍTOL NIVELL 1 PRESSUPOST  PFFCCB01
CAPÍTOL NIVELL 2 ESTRUCTURES03
CAPÍTOL NIVELL 3 ESTREPS I PILARS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4518AH4 m3 Formigó per a pilars columna, HA-45/B/20/IIIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
(P - 15)

67,800114,57 7.767,85

2 G4B13200 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 21)

35.370,1991,20 42.444,24

3 G45F1AH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-45/B/20/IIIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
17)

226,080104,67 23.663,79

4 G4BF3201 kg Armadura per a estreps AP500 S en barres de diàmetre superior
a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 24)

17.517,6111,38 24.174,30

5 G4BG3101 kg Armadura passiva de reforç AP500 S per a l'armadura de reforç
en zones localitzades, en barres de diàmetre fins a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 25)

236,7441,50 355,12

6 G4D11125 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a
pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària
fins a 5 m (P - 26)

85,00026,43 2.246,55

7 G4DF2115 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i
puntals metàl·lics, per a mur d'estrep, encofrat a dues cares,
d'alçària <= 5 m, per a deixar el formigó vist, (P - 29)

77,76036,40 2.830,46

8 G4ZB1411 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de més de
6 dm3 de volum, amb perns soldats com a dispositiu antilliscant,
col·locat (P - 31)

160,00039,36 6.297,60

CAPÍTOL NIVELL 3TOTAL 01.03.02 109.779,91

CAPÍTOL NIVELL 1 PRESSUPOST  PFFCCB01
CAPÍTOL NIVELL 2 ESTRUCTURES03
CAPÍTOL NIVELL 3 TAULELL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G45C8AHB m3 Formigó per a lloses, HP-45/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P -
16)

958,000116,67 111.769,86

2 G4A81911 m Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de
diàmetre 80 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros (P - 18)

2.476,8006,08 15.058,94

3 G4AA1J20 kg Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860 S7,
amb més de 31 cordons de 13 mm de diàmetre nominal, enfilats
amb beines de llargària superior a 70 m (P - 19)

100.420,7403,14 315.321,12

4 G4AC1800 t Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 8000 kN de força (P
- 20)

30,0001,37 41,10

5 G4BC3200 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 23)

118.272,5501,40 165.581,57

6 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 22)

33.381,7801,45 48.403,58

7 G4BG3101 kg Armadura passiva de reforç AP500 S per a l'armadura de reforç 27.620,8601,50 41.431,29

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

en zones localitzades, en barres de diàmetre fins a 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 25)

8 G4DE1900 m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament metàl·lic,
de 10 m d'alçària, com a màxim (P - 28)

5.611,50012,06 67.674,69

9 G4DCAD02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, per a
una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist (P - 27)

4.770,00049,52 236.210,40

10 G4Z7U022 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfils
de cautxú armat interconnectats entre sí per plaques
metàl·liques, per a absorbir moviments de 300 mm com a màxim,
col·locat amb adhesiu i fixacions macàniques, inclòs formació de
la caixa (P - 30)

30,0002.690,38 80.711,40

CAPÍTOL NIVELL 3TOTAL 01.03.03 1.082.203,95

CAPÍTOL NIVELL 1 PRESSUPOST  PFFCCB01
CAPÍTOL NIVELL 2 LÍNIA FERROVIÀRIA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9A23510 m3 Paviment de granulat de pedra granítica de grandària màxima 50
a 70 mm i cares trencades, amb estesa i piconatge mecànics del
material (P - 1)

174,00043,50 7.569,00

2 GB2A2004 m Barrera de seguretat metàl·lica doble, amb separador, tipus
BMDNA2/C o similar, galvanitzada en calent, incloent una tanca
a cada costat del pal de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 32)

180,00074,42 13.395,60

3 GTG1U020 u Pal galvanitzat tipus HEB-240, totalment muntat i en servei (P -
33)

10,000829,67 8.296,70

4 GTG5U010 m Catenària compensada composta per 1 sustentador de Cu de
153 mm2 i 2 fils de contacte de 107 mm2, amb pèndoles d'acer
inoxidable, totalment muntat sobre equips de via general i en
servei (P - 34)

200,00019,06 3.812,00

5 GTGZU100 u Placa de perill de mort o equivalent, muntada (P - 35) 2,00021,03 42,06

6 G440U05N kg Perfil UIC 54 per a línies ferroviàries, col·locat a l'obra, inclòs
elements de fixació i soldadures (P - 14)

19.594,8002,45 48.007,26

7 PTRAV0001 u Travessa de formigó monobloc prefabricada, inclou transport i
instal·lació a obra. (P - 0)

400,00025,00 10.000,00

CAPÍTOL NIVELL 2TOTAL 01.04 91.122,62

CAPÍTOL NIVELL 1 PRESSUPOST  PFFCCB01
CAPÍTOL NIVELL 2 GESTIÓ DE RESIDUS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PGDR0001 U Partida alçada a justificar per Gestió de Residus (P - 0) 1,00026.903,82 26.903,82

CAPÍTOL NIVELL 2TOTAL 01.05 26.903,82

CAPÍTOL NIVELL 1 PRESSUPOST  PFFCCB01
CAPÍTOL NIVELL 2 SEGURETAT I SALUT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PSS0001 u Partida alçada a justificar per Estudi de Seguretat i Salut (P - 0) 1,00047.042,93 47.042,93

EUR



Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- Mataró

PRESSUPOST Pàg.: 4

CAPÍTOL NIVELL 2TOTAL 01.06 47.042,93

CAPÍTOL NIVELL 1 PRESSUPOST  PFFCCB01
CAPÍTOL NIVELL 2 VARIS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PIMP0001 U Partida alçada a justificar per imprevistos durant l'execució de les
obres (P - 0)

1,00015.000,00 15.000,00

CAPÍTOL NIVELL 2TOTAL 01.07 15.000,00

EUR
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Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- Mataró

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: CAPÍTOL NIVELL 3 Import
Capítol nivell 3 01.03.01 FONAMENTACIONS 332.048,37
Capítol nivell 3 01.03.02 ESTREPS I PILARS 109.779,91
Capítol nivell 3 01.03.03 TAULELL 1.082.203,95

01.03 ESTRUCTURESCapítol nivell 2 1.524.032,23

1.524.032,23

NIVELL 2: CAPÍTOL NIVELL 2 Import
Capítol nivell 2 01.01 DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 7.377,96
Capítol nivell 2 01.02 MOVIMENTS DE TERRES 28.579,05
Capítol nivell 2 01.03 ESTRUCTURES 1.524.032,23
Capítol nivell 2 01.04 LÍNIA FERROVIÀRIA 91.122,62
Capítol nivell 2 01.05 GESTIÓ DE RESIDUS 26.903,82
Capítol nivell 2 01.06 SEGURETAT I SALUT 47.042,93
Capítol nivell 2 01.07 VARIS 15.000,00

01 Pressupost  PFFCCBCapítol nivell 1 1.740.058,61

1.740.058,61

NIVELL 1: CAPÍTOL NIVELL 1 Import
Capítol nivell 1 01 Pressupost PFFCCB 1.740.058,61

1.740.058,61

EUR
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Projecte Pont sobre el port de Badalona per la línia de ferrocarril de Barcelona- Mataró

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

1.740.058,61PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

226.207,6213 % Despeses Generals SOBRE 1.740.058,61....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.740.058,61....................................................................................................................................104.403,52

Subtotal 2.070.669,75

21 % IVA SOBRE 2.070.669,75....................................................................................................................................434.840,65

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.505.510,40€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS MILIONS CINC-CENTS CINC MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS )

L´autor del projecte,

Sergi Gonzalo Arango
Enginyer de Camins, Canals i Ports


