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A.1 Introducció 

Els casos que a continuació s’exposen son els corresponents a obres dutes a terme per 

l’empresa Coperfil Group, S.A., líder en la construcció en el sector logístic i industrial a nivell 

espanyol. Coperfil Group, S.A. ofereix als seus clients la col·laboració que ofereixen més de 

trenta anys en el sector. 

Logispark® és un concepte de naus logístiques conceptualment pensades com a centre 

neuràlgic en les cadenes de subministrament de mercaderies. La immediatesa per fer arribar 

els productes al client final és una part fonamental de les grans companyies de distribució, 

necessitades de instal·lacions adequades a llocs idonis per a acotar terminis d’entrega i, per 

tant, optimitzar costos.  

Coperfil Immobiliària (CORE™), desenvolupa i gestiona els Logispark® des de l’experiència 

d’una empresa immobiliària i un gran coneixement del territori. L’especialització permet oferir a 

les empreses instal·lacions que responen a les exigències d’un mercat competitiu, en el que la 

rapidesa i capacitat de resposta suposa un valor afegit i competitivitat. En aquest sentit, els 

Logispark® s’emplacen en contacte amb una o vàries vies d’alta capacitat, procurant 

minimitzar la inversió en accessos i connexions, situant-se prop dels principals nuclis urbans i 

de les principals metròpolis europees. 

Com a empresa especialitzada en la construcció de naus logístiques, s’entén com a una 

prioritat dintre del conjunt de l’obra, tant a nivell econòmic com a nivell d’exigència del client, 

assolir un paviment que acompleixi amb unes sol·licitacions estructurals i de planimetria, així 

com a una durabilitat, molt determinades. 

Per a aconseguir aquest objectiu calen, bàsicament, tres cosses: 

1. Un coneixement ampli de les necessitats del client, i de les condicions de contorn. 

2. L’empra dels millors materials i especialistes. 

3. Un control minuciós de totes les fases d’execució. 

Seran aquests tres punts la clau per a garantir el bon funcionament i la durabilitat del 

paviment. Per tant, es farà especial incís en aquests. 
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A.2 Dades tècniques 

A continuació s’exposa les principals dades tècniques d’interès referents a les naus en estudi. 

El disseny dels edificis i les seves instal·lacions es fan segons el nou Código Técnico de la 

Edificación y normatives NFPA, UNE y CEPREVEN. 

Les naus estan sectoritzades per a l’emmagatzematge de productes amb nivell de risc 

intrínsec intermedi segons RD 2267/2004. La sectorització s’efectua amb placa de formigó llisa 

armada o alveolar amb un REI mínim de 90 minuts entre sectors i de 180 minuts entre 

establiments o naus. 

L’estructura està dissenyada seguint una modulació de pòrtics que acostuma a ésser paral·lela 

a les prestatgeries quedant els pilars entre aquestes, de manera que no es perden posicions 

d’emmagatzematge. 

El rati de metres quadrats de magatzem per palet és inferior a 0,70m²/palet, el que implica un 

rati de palet/ m² d’emmagatzematge superior a 1,5. 

Les platges d’expedició i recepció tenen, com a mínim 25 metres sense obstacles constructius. 

L’estructura metàl·lica és de secció variable i amb una protecció al foc R30. 

El rati és d’un moll de càrrega per 700-1.000 m² de magatzem. Aquests tenen 1,10 m d’alçada 

i disposen de plataformes hidràuliques de 2,00x2,50 m per a 9.000 daN de càrrega estàtica i 

6.000daN de càrrega dinàmica.Hi ha una plataforma hidràulica de 2x3,4m per contenidors per 

sector. 

Les portes son de 2,80mx3,2m motoritzades amb abrics retràctils i guies. 

Es disposen marquesines de 3m d’amplada amb topes numerats de protecció 

Està habilitat amb rampes d’accés amb portes seccionals de 4,00x4,5 m i portes de 

2,00x3,00m a la zona de molls. 

Entre sectoritzacions es disposen portes corregudes talla focs REI 90 de 4,00x4,5m amb 

activació de tancament automàtic per electroimants. 

Les façanes de les naus es fan mitjançant tancament metàl·lic tipus sandwich i sòcol de placa 

prefabricada llisa pintada de 3,6m a la zona de molls de càrrega i 2,4 m a la resta de façana. 

La coberta és de tipus sandwich doble xapa prelacada amb lucernaris de poliicarbonat en zona 

de passadís, cobrint un mínim d’un 10% de la coberta. 
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Les estàncies de bateries estan tancades, i el paviment està tractat per a tenir una resistència 

àcida, amb pericó per a recollida d’abocaments, rentaulls d’emergència i ventilació natural. 

Els altells estan formats per estructura metàl·lica i plaques alveolars prefabricades de formigó 

en interior de magatzem amb una capacitat portant de 350Kp/m². 

Es disposen proteccions contra els xocs en quadres elèctrics, en els llocs de control, BIES, 

baixants, guies de portes seccionals i portes corregudes. 

Les oficines son cossos exteriors situats a la façana dels molls i a nivells del paviment interior. 

La coberta és de tipus DECK i la façana és de panell arquitectònic llis amb zones de mur 

cortina. 

La estància de les oficines és diàfana amb una sobrecàrrega de 350Kp/m² i està disposada 

per a la compartimentació amb mampares. 

Les zones humides s’’entreguen totalment acabades i amb els aparells sanitaris instal·lats. 

A l’exterior de la nau es disposa d’una zona de maniobres i estacionament de camions de un 

mínim de 35 metres de profunditat. El paviment a la zona de maniobres i tràfic de camions és 

de formigó reforçat amb fibres d’acer dimensionat per a un tràfic diari de 200 vehicles 

pesats/dia. 

Aquesta zona disposa sempre d’una part destinada a l’aparcament de vehicles lleugers, 

espais verds amb espècies autòctones amb sistema de reg automatitzat. 

Totes les parcel·les tenen tanca perimetral i porta d’accés motoritzada, caseta de guarda i 

previsió d’obra civil per a la instal·lació de barreres d’accés i sistemes de seguretat perimetral. 

Totes les naus estan equipades contra incendis segons la normativa Documento Básico  de 

Seguridad del Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI) a oficines i RD2267/2.004 a 

magatzems. 

Les naus estan aprovisionades amb instal·lació exterior contra incendis format per un dipòsit 

de reserva d’aigua, sala de bombes i xarxa de hidrants perimetral. 

La instal·lació contra incendis a magatzems està formada per detector de fums, alarma, 

extintors, BIES i ruixadors automàtics tipus ESFR, segons la normativa NFPA. 

A les oficines hi ha detector de fums, alarma, extintors i BIES. 

A la coberta el sistema de ventilació és natural. La sortida de fums es fa mitjançant exutoris 

segons la normativa RD 2267 i UNE 23585. 



Disseny, Construcció i Manteniment de Paviments Industrials de formigó armats amb fibres d’acer. Pág. 5 

 

 

El subministrament elèctric s’entrega en mitja tensió amb centre de transformació, amb 

recepció i mesura propis. 

En aquest sentit hi ha punts de connexió monofàsica als molls de càrrega. Igualment, a la 

zona de bateries hi ha punts de connexió monofàsica i trifàsica. A cadascuna de les sales de 

bateries es disposa de 6 preses monofàsiques i 6 de trifàsiques dimensionades per a l’ús 

simultani mínim de 8 carregadors de bateries de 16A. 

La il·luminació per a les diferents zones és la següent: 

• Zones d’aparcament i tràfic exterior de 20 lux. 

• Magatzems de 200 lux. 

• Oficines de 500 lux. 

• Lavabos i vestuaris il·luminats amb Downlight  

• Enllumenat d’emergència a nau i oficines. 

A les oficines la instal·lació de climatització es fa mitjançant bombes de calor d’expansió 

directa. La xarxa de telefonia i informàtica que s’instal·la és la bàsica. 

Les comunicacions està estructurat segons categoria 6 a oficines, i es deixa una previsió en el 

rack per a una instal·lació de telecomunicacions al magatzem. 

La generació d’aigua calenta es fa mitjançant instal·lació solar tèrmica amb el recolzament 

d’un emmagatzemador elèctric. 

La generació elèctrica es fa mitjançant làmines solars fotovoltaiques de silici amorf. 

Totes les instal·lacions s’entreguen al client legalitzades. 
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A.3 Definició del cas, condicions de contorn i 

prescripcions 

Derivat del seu ús, les sol·licitacions estimades per al càlcul del paviment definides en projecte 

son les següents. 

• 60KN per càrrega puntual de recolzament de un rack-prestatgeria. 

• Pas de carretes per càrrega i manipulació de palets amb una càrrega per roda de 

35KN. 

• Pas de camions amb càrrega per eix de 65KN. 

• Càrrega uniformement distribuïda de 50KN/m2. 

La solució tècnica per respondre a aquestes és un paviment de formigó del tipus HA-

25/B/20/IIa de 16 cm d’espessor, armat amb 40Kg/m3 de fibres d’acer de secció circular tipus 

TABIX 1/50 d’ARCELOR GROUP, amb una resistència mínima a la tracció de 1.000N/mm2. El 

contingut de ciment del tipus CEMII/A-V42,5R és de320Kg/m3. 

Els junts constructius utilitzats son els ALPHA/DIAMOND JOINT AD10 de PERMABAN., 

utilitzats per a eliminar els riscs d’acolzament i permetre una adequada transferència de 

càrrega i protecció dels extrems front el pas de vehicles. Els sectors formigonats, anomenats 

habitualment panys, han de mantenir una proporcionalitat d’extrems mínima de 1:1 i 1:1,5 

màxima, de cara a repartir de la manera més uniforme les tensions transmeses. 

Per a evitar la transmissió de tensions en el perímetre del paviment amb els elements 

adjacents, es col·loca un material compressible, com ara un neoprè. De la mateixa manera, 

s’aïllen els llocs on pilar metàl·lic i paviment es troben. 

Per a poder considerar la base granular del paviment en condicions òptimes per assolir les 

sol·licitacions esmentades cal obtenir un valor mínim del mòdul de reacció del terreny de 

10Kg/cm3. Per a confirmar aquest punt cal fer assaigs amb placa de càrrega segons la 

normativa NLT-357/98.   

L’assaig in situ amb placa de càrrega del terreny base es du a terme en quatre punts repartits 

a la nau amb placa de 60cm de diàmetre. D’aquesta manera es pot determinar la capacitat 

portant de l’esplanada. Els resultats obtinguts son els següents: 

• PLACA 367  E1=57,69 MN/m2   E2=97,83 MN/m2    k=1,7      kb=10,50Kg/cm3 

• PLACA 368  E1=72,58 MN/m2   E2=140,62 MN/m2  k=1,94    kb=10,50Kg/cm3 
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• PLACA 369  E1=83,33 MN/m2   E2=155,17 MN/m2  k=1,86    kb=15,2Kg/cm3 

• PLACA 383  E1=71,43 MN/m2   E2=128,57 MN/m2  k=1,80    kb=13 Kg/cm3 

Amb aquests resultats es verifica que s’acompleix amb el valor demanat. 

Amb la finalitat de minimitzar la fricció de la base amb el paviment està indicat l’estesa d’una 

capa de fins a la part superior del tot-u per a evitar que quedi àrid gros a la superfície. 

La tolerància en la planeïtat  de la base es limita a 0/-1 cm.  

Es disposa una làmina doble de PE sobre la base del tot-u a fi i a efecte d’aconseguir una 

barrera d’humitat que pogués alterar la humitat òptima del formigó. 

El formigó, amb l’objectiu d’obtenir una consistència de treball adequada, haurà de tenir afegit 

superfluidificants (mai retardadors d’enduriment), de manera que s’asseguri la correcta 

fluïdesa i compacitat del formigó. Els resultats de consistència mesurats en referència al Con 

d’Abrahms ha d’assolir els següents valors: 

• Formigó abans d’incloure les fibres i el superfluidificant: 50-75mm 

• Formigó després d’incloure les fibres i el superfluidificant (estesa manual): 150-170mm. 

• Formigó després d’incloure les fibres i el superfluidificant (estesa automàtica): 120- 140 

mm 

Les fibres es poden d’incloure en obra a camió formigonera o directament a planta, per 

aconseguir un control acurat del contingut, mitjançant l’ús d’una màquina integradora de fibra 

d’acer, perllongant-ne la mescla durant aproximadament 1min/m3 amb la finalitat d’obtenir una 

homogeneïtat adequada. 

Un cop s’ha formigonat el paviment, per a una correcte curat del formigó, es protegeix amb un 

film de PE de 400micres durant al menys una setmana. 
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A.4 Control de materials i contractació de les 

diferents unitats. 

Per tal d’acomplir amb les exigències requerides cal un control a tots els nivells. És important, 

no només una bona qualitat de materials, sinó també una bona planificació i execució de les 

diferents unitats d’obra implicades en el paviment. 

A continuació s’exposen els documents de contractació i certificats de control de qualitat a 

origen de dites unitats. 

A.4.1 CONTRACTE DE SUMINISTRE DE FORMIGÓ  

Seguidament es presenten les parts del contracte de subministrament de formigó que tenen 

un interès especial de cara a entendre el compromís entre les parts contractants a la fase 

d’execució d’un paviment de formigó reforçat amb fibres.  
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Tot tractant-se d’un document privat, vol dir, de caràcter no públic, ha estat permesa la 

divulgació d’aquelles clàusules redactades pel cap de les obres i reflectides als pactes novè i a 

les notes 1 a 11 de l’annex 1. Aquestes fan referència, per un costat, al planning  i, d’altra 

banda, a fets que poden afectar a l’execució de la unitat d’obra, i, per tant, a la seva qualitat 

final. 

 

FIGURA A.4.1. Clàusules incloses pel cap d’obres al  contracte amb UNILAND per al 
subministrament de formigó per a l’execució de pavi ment amb fibres. 
(Document intern aportat per Coperfil Group,S.A., L ogispark®Lleida 2005) 

FIGURA 1. Imatge des de satèl·lit de l’estat de l’Illa Palm Jumeraih, a data 24 –11 –

2004. Font: www.palmsales.ca. 
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FIGURA A.4.2.  Clàusules incloses pel cap d’obres al contracte amb  UNILAND per al 
subministrament de formigó per a l’execució de pavi ment amb fibres. 
(Document intern aportat per Coperfil Group,S.A., Logispark® Lleida 2005)  

Sobre aquestes parts es fan les següents reflexions. 

PACTE NOVÉ. Apartat a) punts 1 i 2.  

És clau per al subministrament de formigó una planificació adequada, així com un 

subministrament de material molt acurat. Donat el rendiment de les plantes de formigó, i que 

abasteixen a diferents obres alhora, cal un compromís per escrit de l’empresa subministradora 

en que asseguri que pot assolir les demandes planificades durant l’execució del paviment.  

Cal considerar que el subministrament de formigó en aquest moment de l’obra és el que 

suposa la punta més alta de producció respecte el total d’aquesta. El problema que suposa un 



Disseny, Construcció i Manteniment de Paviments Industrials de formigó armats amb fibres d’acer. Pág. 11 

 

retràs en el subministrament és que l’enduriment del formigó, com a conseqüència del procés 

d’hidratació del ciment, comença un cop han passat entre una hora i mitja i dues hores. 

Aquests intervals poden escurçar-se en tant el contingut en ciment és més alt del normal, com 

és el cas. 

Es clau en qualsevol cas en tant havent-hi assignat uns recursos per l’estesa del paviment i, 

havent planificat l’ordre d’execució dels sectors de formigonat, qualsevol retràs o parada en el 

subministrament pot suposar, per un costat, haver de instal·lar un junt constructiu addicional i, 

d’altra banda, un cost econòmic provinent de la pèrdua de la jornada de treball de l’equip 

d’estesa. 

ANNEX 1. Nota 1. Efecte de la temperatura en el formigó. 

És important que la temperatura del formigó no superi la temperatura ambiental estimada en 

25ºC perquè acceleraria el procés d’enduriment del formigó, provocant que no es pogués 

estendre, fratasar i curar adequadament. Això provocaria l’aparició als 2 o 3 dies de l’estesa de 

defectes en el paviment com ara fisuració plàstica per diferencials, la qual provoca l’aparició de 

fissures no gaire profundes, però generalment bastant obertes que poden arribar a 1mm o 

més d’obertura. El patró de fisuració és variat, prenent direccions aleatòries o paral·leles, 

direcció que acostumen a prendre seguint la orientació del vent predominant. Aquest efecte és 

especialment habitual en elements com ara paviments i lloses donada la seva gran relació 

superfície esposada/volum. 

Un efecte secundari degut a l’enduriment prematur del formigó son els defectes superficials de 

cremat per fratasat degut a l’envelliment prematur del formigó. Si el formigó ha envellit 

prematurament, el fratasat de la superfície mitjançant l’adició de pols de quars, element 

altament abrasiu, pot provocar en aquests casos el cremat del morter que ha migrat a la 

superfície del paviment durant el procés compactació. 

ANNEX 1.Nota 2. Importància de la consistència del formigó. 

De la mateixa manera que en el cas anterior, una consistència prou elevada assegura una 

bona estesa i compactació del formigó. Aquesta s’aconsegueix mitjançant l’adició de 

superfluidificants o superplastificants durant la mescla d’elements en planta. D’aquesta 

manera s’evita l’adició de molta aigua en la mescla que provoca la pèrdua de volum o retracció 

un cop s’ha completat la hidratació i enduriment del formigó. 

ANNEX 1 Nota 3. 

Donat que l’addició de les fibres es du a terme a planta, és important que aquesta s’aprovisioni 

de l’espai necessari per a l’acopi de fibres. És per aquest motiu, que es crucial que l’empresa 

subministradora del formigó es comprometi a reservar aquest espai. 

ANNEX 1 Nota 4.- Addicció de fibres a planta 
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El contracte contempla l’addició de fibres en planta aportant a l’obra operaris que es desplacen 

fins a aquesta per a verificar que la dosificació prescrita és la correcta. 

ANNEX 1 Nota 5.- Control de qualitat dels materials a planta. 

En aquest apartat l’empresa es reserva el dret de fer tots els controls de qualitat que 

contempla la normativa vigent en referència als materials emprats. Com es veurà més 

endavant, aquest control es tradueix, per una banda, en l’entrega per part de la 

subministradora dels certificats de control intern de planta, i, per l’altra, dels controls que du a 

terme el laboratori de control de qualitat homologat. 

ANNEX 1 Nota 6.- Implicacions de insuficient resistència del formigó sense addició de fibres 

Si com a conseqüència d’uns baixos resultats de resistències a les provetes de formigó sense 

fibres, si més no, insuficients per acomplir les exigències marcades pel plec de projecte i la 

normativa vigent, es prenguessin decisions dràstiques, com ara l’aixecament de pastilles 

formigonades, la planta subministradora dels materials assumiria les despeses de reposició de 

totes les unitats executades, així com de les derivades del tractament dels residus generats. 

ANNEX 1 Nota 7.- Implicacions de insuficient resistència del formigó amb fibres. 

De la mateixa manera que en el cas anterior, si les resistències assolides per al formigó amb 

fibres fossin prou baixes, la subministradora hauria de fer-se càrrec de les despeses 

originades per la demolició i tractament dels residus derivats de l’aixecament de les pastilles 

afectades, així com de la reposició d’aquestes. 

ANNEX 1 Nota 8.- Addicions d’aigua al formigó. 

Moltes de les queixes de les empreses de pavimentació solen venir pel fet que el rendiment 

dels seus treballs està molt condicionat per la treballabilitat del formigó. És per aquest fet que 

s’addicionen superplastificants, en comptes d’aigua, al formigó. En tractar-se de productes 

cars i, havent-hi distàncies prou considerables entre la planta i l’obra, és habitual incorre en el 

risc d’addicionar aigua a les cubes de formigó per a retardar el inici de l’enduriment del formigó 

i, per tant, allargar el temps de treballabilitat. Aquesta aigua, un cop s’ha executat el paviment 

es tradueix en pèrdues de volum per exotèrmia i, conseqüentment, en pèrdues de secció que 

deriven en davallades de resistència que quedarien reflectides als resultats de laboratori. 

Per a evitar aquest fet, es requereix d’un compromís escrit del subministrador que, en cap cas, 

pot addicionar aigua a la mescla. 

ANNEX 1 Nota 9 i 10.- Segellat dels materials i fórmules de treball. 
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Tot el material subministrat ha de portar les identificacions necessàries per al reconeixement 

immediat d’aquests a obra. De la mateixa manera, pel fet de no quedar reflectit enlloc quina és 

exactament la formula de treball del formigó, és clau el compromís de la planta de respectar 

les formules contractades. 
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A.4.2.CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE PAVIMENT  

Més enllà d’assegurar la qualitat dels materials, és clau una execució correcta del paviment 

amb fibres. Per aquest motiu, s’acostuma a contractar a empreses clau en el sector, si més 

no, amb la maquinària i personal adient per a assolir els paràmetres de qualitat exigits per al 

client. 

En el cas concret del Logispark® Lleida, és l’empresa VSL STRONGFLOOR la encarregada 

de l’execució dels treballs de pavimentació. 

A continuació s’exposen els detalls contractuals vinculants. Sobre aquests cal destacar que 

estan incloses totes aquelles indicacions prescrites pel plec de condicions vinculant entre la 

direcció de les obres i la constructora. 

Com es podrà apreciar a l’annex fotogràfic, on es fa un seguiment exhaustiu del devenir dels 

treballs de pavimentació, és important el prendre una sèrie de precaucions avanç, durant i 

després de les feines de pavimentació. 
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FIGURA A.4.3.-Clàusules incloses pel cap d’obres al  contracte amb VSL  
STRONGFLOOR per a l’execució del paviment amb fibre s. 
(Document intern aportat per Coperfil Group,S.A., L ogispark®Lleida 2005) 



Pág. 16  Annex A: Cas pràcitc 

 

 

 

FIGURA A.4.4.-Clàusules incloses pel cap d’obres al  contracte amb VSL  
STRONGFLOOR per a l’execució del paviment amb fibre s. 
(Document intern aportat per Coperfil Group,S.A., L ogispark®Lleida 2005) 
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A.4.3 CONTROL DE QUALITAT PREVI DELS MATERIALS 

A continuació s’exposen els controls de qualitat dels materials, tant en origen com a obra. 

El control de qualitat dels materials en origen és important, no només per a garantir una bona 

qualitat del diferents elements que conformen el paviment i l’assoliment dels requeriments 

establerts per al plec de condicions establerts pel projecte , sinó per a garantir un compromís 

contractual dels industrials que subministren els materials a obra. 

En aquest sentit, tot i que les pròpies empreses subministradores fan regularment controls de 

qualitat interns dels materials, es demanen els documents establerts per a la normativa vigent i 

que emeten entitats reguladores i independents. 

A continuació es presenta el certificat de control de qualitat en origen dels diferents materials, 

FORMIGÓ HA-25/B/20/IIa 

L’empresa subministradora del formigó és UNILAND. A continuació es presenta una relació de 

la dosificació emprada en el formigó i el controls de qualitat duts a terme en origen dels 

diferents elements integrants. 
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FIGURA A.4.5.-Fax enviat per  la responsable de qua litat de la planta de formigó  
d’UNILAND a Lleida al cap d’obra del Logispark®-Lle ida aportant la dosificació emprada 
en el formigó HA-25/B/20/IIa 
(Document intern aportat per Coperfil Group,S.A., L ogispark®Lleida 2005) 
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CIMENT CEM II/A-V 42,5R 

L’empresa subministradora del ciment és la mateixa UNILAND, i l’entitat reguladora  

encarregada del control de qualitat dels materials, establint els criteris per l’acompliment de la 

normativa vigent  és AENOR. 

 

FIGURA A.4.6 Certificat AENOR conforme es certifica  que UNILAND empra ciment CEM 
II/A-V 42,5R a la dosificació del formigó HA-25/B/2 0/IIa.(Document intern aportat per 
Coperfil Group,S.A., Logispark® Lleida 2005) 
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FIGURA A.4.7 Certificat AENOR conforme es certifica  que UNILAND empra ciment  
CEM II/A-V 42,5R a la dosificació del formigó HA-25 /B/20/IIa. 
(Document intern aportat per Coperfil Group,S.A., L ogispark® Lleida 2005) 
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ÀRID EN FORMIGÓ HA-25/B/20/IIa. 

L’empresa subministradora dels àrids a UNILAND és ÀRIDS SORIGUÉ. En aquest cas l’entitat 

reguladora és igualment AENOR. 

Hi ha establerta una denominació UNE per a cada àrid emprat com a constituent granular en 

el formigó, així com a la resta de productes d’ús en construcció. Així mateix, cadascuna porta 

una normativa associada d’obligat compliment. 

En aquest sentit, donat que l’àrid en el formigó ha d’acomplir amb uns usos granulomètrics 

específics, corresponents a la combinació en tant per cent en pes d’uns determinats àrids, a la 

vegada amb uns determinats usos, cal especificar quina és exactament aquesta combinació. 

Alhora, cadascun d’aquests àrids porten associada una normativa UNE. 

De la mateixa manera, la combinació d’aquests a les diferents mescles, com ara morters o 

mescles asfàltiques, porten també una normativa UNE associada. 
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FIGURA A.4.8 Certificat AENOR conforme SORIGUÉ subm inistra àrids, la  
combinació dels quals és l’adien com a constituent granular a la   dosificació del 
formigó HA-25/B/20/IIa que UNILAND subministra alho ra a Coperfil Group, S.A. 
(Document intern aportat per Coperfil Group,S.A., L ogispark® Lleida 2005) 



Disseny, Construcció i Manteniment de Paviments Industrials de formigó armats amb fibres d’acer. Pág. 23 

 

 
FIGURA A.4.9 Certificat general on AENOR certifica que SORIGUÉ acompleix amb  
la normativa vigent que la valida com a subministra dora d’àrids  
(Document intern aportat per Coperfil Group,S.A., L ogispark® Lleida 2005) 



Pág. 24  Annex A: Cas pràcitc 

AIGUA EN FORMIGÓ HA-25/B/20/IIa. 

L’aigua emprada per al pastament del formigó ha d’acomplir amb un conjunt d’especificacions, 

marcades per les diferents normatives presents a la EHE-98, conforme no hi ha elements 

dissolts que afectin a la mescla, o que aquests, sent presents, ho estan en una concentració 

prou baixa com per no fer-ho de manera significativa. 

Per garantir això es contracta una entitat de control aliena homologada que, prenent mostres 

de l’aigua emprada, un cop fetes les analítiques corresponents, certifica la seva idoneïtat. 

En aquest cas concret és el CONSORCI LLEIDETÀ DE CONTROL qui du a terme el control i 

certificació de l’aigua emprada. Els resultats, com es pot apreciar a la documentació següent, 

entren dintre dels límits permesos. 

 

FIGURA A.4.10 Certificat dels anàlisi duts a terme de les mostres d’aigua emprada per 
al pastament del formigó.(Document intern aportat p er Coperfil Group,S.A., Logispark® 
Lleida 2005)
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ADDITIU EN FORMIGÓ HA-25/B/20/IIa. 

Com s’ha explicat anteriorment, donat que el formigó porta una quantitat considerable de 

ciment per a aportar una resistència prou alta per a assolir les demandes en servei, cal una 

quantitat alta d’aigua. Donat que la reacció d’hidratació del formigó és altament exotèrmica, 

una quantitat alta d’aigua implica una major evaporació d’aquesta. Això es tradueix en una 

pèrdua de volum efectiu de mescla i un augment de les tensions internes un cop ha finalitzat 

l’enduriment del formigó. Aquesta pèrdua de volum o retracció i l’aparició de tensions internes 

de tracció comporten una davallada de les propietats mecàniques i de durabilitat del paviment. 

Per aquesta raó, s’acostuma a emprar additius. Un bon exemple d’aquests additius son els 

plastificants/reductors d’aigua. 

La família dels additius plastificants o reductors d’aigua estan formulats sobre la base d’una 

mescla de compostos orgànics de síntesi, resultant un defloculador i potenciador de la 

hidratació del ciment. 

 
Figura A.4.11 Propietats del additius superplastifi cants de la família ADVA Floor  
200.(Document intern aportat per l’empresa GRACE aC operfil Group,S.A., Logispark® 
Lleida Logispark® Lleida 2005) 
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Aquests additius, permeten rebaixar la relació aigua/ciment de forma sensible, de manera que 

es poden minimitzar, que no evitar, els efectes de la retracció i l’augment de les tensions de 

tracció interna. D’aquesta manera, s’augmenten les resistències, sobrepassats els 58 dies de 

referència, i una millora substancial de la durabilitat. 

 

FIGURA A.4.12 Propietats del additius superplastifi cants MIRA 41 de la família  
ADVA Floor 200. (Document intern aportat per Coperf il Group,S.A., facilitat per 
l’empresa GRACE, Logispark® Lleida 2005) 

Un altra propietat que cal no obviar, és l’augment de la treballabilitat i un retard en el inici 

d’enduriment, no suficientment perllongat per ésser perjudicial, però alhora acotat, per 

permetre el temps necessari per a l’estesa correcta del paviment. 

En el cas que ens ocupa s’utilitza l’additiu MIRA 41 de la família dels ADVA Floor 2, regit per la 

normativa UNE EN-934.2., i que permet aconseguir les propietats esmentades. 
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A continuació es presenten els documents conforme el producte acompleix amb la normativa 

esmentada. 

 

FIGURA A.4.13 Certificats conforme els additius sup erplastificants MIRA 41 de la família  
ADVA Floor 200. acompleixen amb la normativa UNE 93 4.2 (Document intern aportat per 
Coperfil Group,S.A., facilitat per l’empresa GRACE,  Logispark® Lleida 2005) 
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FIBRES EN FORMIGÓ HA-25/B/20/IIa. 

Trefilarbed, empresa subministradora de les fibres TABIX 1/50, redacta un document de 

control de qualitat de les fibres aportades, especificacions de l’execució de paviments de 

formigó amb les seves fibres i detalls de reforçament necessaris per a assumir la garantia del 

conjunt. 

 

FIGURA A.4.14 Certificat d’especificacions de les f ibres. (Document aportat per  
TREFILARBED, Logispark® Lleida, 2.005) 
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FIGURA A.4.15 Certificat d’especificacions de les f ibres. (Document aportat per  
TREFILARBED, Logispark® Lleida, 2.005) 
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FIGURA A.4.16 Especificacions sobre reforços a pila rs.metàl·lics (Document aportat per  
TREFILARBED, Logispark® Lleida, 2.005) 
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FIGURA A.4.17 Especificacions sobre reforços a pila rs.de formigó (Document aportat 
per TREFILARBED, Logispark®Lleida, 2.005) 



Pág. 32  Annex A: Cas pràcitc 

A.4.4 CONTROL DE QUALITAT DE L’EXECUCIÓ 

A continuació es presenten els resultats de les proves i control d’execució duts a terme durant 

l’execució del paviment. 

CONTROL DE QUALITAT D’EXECUCIÓ DE FIBRES 

Trefilarbed realitza un control de les diferents fases d’execució del paviment. Alhora, com a 

subministradora de les fibres, fa un control de l’addició de les seves fibres al formigó. Com a 

resultat d’aquest control, es presenta un informe de seguiment que s’entrega al cap de les 

obres, garantint d’aquesta manera el paviment executat. 

Per a la redacció d’aquest informe s’estableix una sèrie de punts importants de control 

d’execució com ara l’execució de junts constructius, el tall de junts de dilatació a pilars i pous 

de registre, així com les verificacions que fa el laboratori de control de qualitat dels paràmetres 

d’execució més importants; és a dir, verificació de la presa de mostres per a la comprovació de 

la dosificació de les fibres i verificació de la presa de provetes per al control dels elements que 

integren el formigó. 

D’altra banda es fa un control visual de l’espessor del paviment, així com del seu acabat. 

Alhora es comprova que en tot cas es faci un curat apropiat de la superfície del paviment un 

cop s’ha estès. 

És important que aquest control sigui exhaustiu i es faci de forma continuada durant tot el 

temps d’execució. 

A continuació s’exposen els informes resultants d’aquest control. 



Disseny, Construcció i Manteniment de Paviments Industrials de formigó armats amb fibres d’acer. Pág. 33 

 

 
FIGURA A.4.18 Informe de seguiment d’execució del p aviment dut a terme per        
TREFILARBED (Logispark® Lleida, 2.005) 
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FIGURA A.4.19 Informe de seguiment d’execució del p aviment dut a terme per       
TREFILARBED (Logispark®Lleida, 2.005) 
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FIGURA A.4.20 Informe de seguiment d’execució del p aviment dut a terme per        
TREFILARBED (Logispark® Lleida, 2.005) 
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De manera interna, Coperfil Group,S.A. realitza un control exhaustiu durant l’execució del 

paviment. D’aquesta manera, s’anota, camió per camió, la quantitat de formigó que du, la 

quantitat de fibres i additiu superfluidificant addicionats en consonància a la quantitat de 

formigó. 

D’igual manera es porta un control de la temperatura i del temps de abocament del formigó. 

A continuació s’exposa la relació de les tauletes on hi queden reflectides aquestes dades. 

 

FIGURA A.4.21. Exemple de tauleta de presa de dades  de l’estesa de formigó feta pel  
personal de Coperfil Group,S.A.( Logispark® Lleida,  2.005) 
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El laboratori de control de qualitat independent homologat és l’encarregat de fer els assaigs 

prescrits. 

Per al control de qualitat de la base granular i del formigó es prenen mostres i provetes 

testimoni. Amb aquestes mostres es fan assaigs granulomètrics, per determinar a laboratori la 

idoneïtat del material i la seva capacitat portant, comparant-ho així amb les dades obtingudes 

a obra, així com assaigs de compressió i anàlisis de contingut de fibres, per tal de garantir que 

el formigó estès acompleix amb els paràmetres prescrits pel projecte. 

A continuació s’exposa un exemple de formulari implementat per l’operari del laboratori de 

control de qualitat, i on queden reflectides les dades de la presa de mostres. 
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FIGURA A.4.22 Exemple de imprès de presa de dades d e provetes de formigó feta pel  
personal de PAYMA per a fer els assaigs de compress ió i l’anàlisi de  
proporció d’elements al formigó .( Logispark® Lleid a, 2.005) 
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Com s’ha comentat anteriorment, com a resultat del control d’execució s’obtenen les dades 

que confirmen la idoneïtat dels materials emprats. 

A continuació s’exposen alguns exemples del resultats obtinguts per laboratori en referència a 

la caracterització de la base granular, és a dir, la seva granulometria i capacitat portant, així 

com les resistències obtingudes dels assaigs fets sobre les provetes preses durant l’estesa del 

formigó. 

 
FIGURA A.4.23.- Exemple de resultats obtinguts de l a prova amb placa de càrrega amb 
disc de 30cm. Cal destacar la bona capacitat portan t del terreny, així com una bona 
relació entre els mòduls de càrrega, inferior al 2, 2 prescrit per Plec de Ferms del BOE. 
Dades obtingudes i facilitades per PAYMA. (Logispar k® Lleida, 2.005) 
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FIGURA A.4.24 Exemple de resultats obtinguts de l’a ssaig de compressió de provetes 
preses durant l’estesa de formigó. Cal destacar d’e xtraordinària resistència del formigó 
en els primers estadis, en qualsevol cas més alta q ue els 25 N/mm² prescrits. Dades 
obtingudes i facilitades per PAYMA. (Logispark® Lle ida, 2.005) 
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FIGURA A.4.25 Exemple de resultats obtinguts de l’a nàlisi de contingut de fibres de   
mostres preses durant l’estesa de formigó. Cal dest acar una proporció de 50,61 Kg/m³ 
de formigó, proporció superior als habitualment pre scrits  40 Kg/m³. Dades obtingudes i 
facilitades per PAYMA. (Logispark® Lleida, 2.005) 
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A.4.5. REPORTATGE FOTOGRAFIC 

A continuació s’exposen les fotografies de les diferents fases d’execució del paviment de 

formigó amb fibres executat a les naus Logispark®-Lleida, Logispark®-Sollana i Logispark®-

Carmona. 

Si bé totes tres naus tenen dimensions i distribució diferents, tant la tipologia de l’estructura, 

com de coberta, tancaments i paviment son les mateixes. 

L’estructura està basada en un sistema de pòrtics metàl·lics sobre el que descansen jàsseres 

de càrrega. Entre pòrtics es col·loquen corretges sobre les que es munta la coberta. 

El tancament i sectorització es fa mitjançant plaques de formigó armat de entre 15 i 20 cm 

d’espessor. 

Els paviments interiors i exteriors estan construïts amb formigó amb fibres metàl·liques. 

Un cop han finalitzat les parts de l’obra, d’estructura, tancaments i instal·lacions pesades, es fa 

un refinament i compactació de la base granular.  

Amb la finalitat de minimitzar la fricció de la base amb el paviment està indicat l’estesa d’una 

capa de fins a la part superior del tot-u per a evitar que quedi àrid gros a la superfície. 
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FIGURA A.4.26.- Estat del refinament de la base gra nular a un dels sectors de la nau.  
(Logispark® Lleida,2.005). 
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Un cop ha finalitzats el compactat i refinament del tot-u, no està de més repetir les proves de 

placa de càrrega per confirmar que la capa base no hi hagi estat perjudicada degut a les 

pluges, mentre la coberta encara no ha estat muntada, donat que el tràfic de maquinaria 

durant les operacions de muntatge d’estructura, tancaments i divisòries, i instal·lacions pot 

provocar l’aparició del que s’anomena comunament “blandons” o zones on els fins es 

concentren i absorbeixen una quantitat alta d’aigua que els confereix una plasticitat no 

desitjable. De no fer un sanejament d’aquestes zones, el paviment no es recolza a una base 

ferma; consegüentment, apareixeran assentaments diferencials que provocaran l’aparició de 

trencament de plaques, problema que només es pot solucionar a posteriori mitjançant una 

substitució complerta d’aquesta 

Un cop es comprova que no existeixen zones afectades, es procedeix a fer un últim 

refinament de precisió. La tolerància màxima admesa en l’error d’anivellació està entre 0-1cm 

Aquest pas es important, ja no tant per economitzar la quantitat global de formigó emprat, sinó 

pel fet que diferències en l’espessor del paviment son també origen de tensions i focus 

habituals de trencament. 

 

FIGURA A.4.27.- Estat del refinament de la base gra nular als molls de càrrega.  
(Logispark® Lleida,2.005). 
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El pas següent consisteix en la col·locació dels junts constructius. Aquests son els que 

delimiten les diferents sectors de paviment a formigonar d’un sol cop. Fan possible la 

transmissió de les càrregues front el pas de vehicles i permeten evitar el risc d’acolzament La 

dimensió màxima i proporció d’aquests sectors ve determinat per  la normativa en funció del 

cubicatge màxim de formigó estès de cop,.per evitar la retracció provocada per una exotèrmia 

massa gran. i, alhora, repartir de la manera més uniforme les tensions transmeses.  

Per seguretat, en aquest cas, els sectors de formigonar s’han limitat a 30-35m2/sector, és a 

dir, entre 7-8 m³/sector. En aquest cas, els junts utilitzats son els ALPHA-DIAMOND JOINT 

AD10 de PERMABAN.  

Cal tenir precaució en aquelles zones on s’hi concentren tensions uniformes o puntuals, o, 

com ara zones de pas de maquinària pesada o pilars. En aquestes cal un reforçament 

especial amb armadura local. 
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FIGURA A.4.28.-Detall de muntatge de junt construct iu anivellat DIAMOND JOINT  
AD10 de PERMABAN a una zona de pas amb làmina doble  de PE sobre la base del tot-u 
a per provocar una barrera d’humitat i evitar alter ar la humitat òptima del formigó. 
Reforçament de zona de pas amb armadura. (Logispark ® Lleida,2.005). 

 

FIGURA A.4.29.-Detall d’anivelladors de junt constr uctiu DIAMOND JOINT AD10. de  
PERMABAN. (Logispark® Sollana,2.007). 
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FIGURA A.4.30.-Detall reforçament de paviment en zo na de pilar i pericó de registre de  
serveis. (Logispark® Lleida,2.005). 

 
FIGURA A.4.31.-Detall reforçament de paviment en zo na de pilar amb placa de  
tancament de façana. (Logispark® Lleida,2.005). 
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FIGURA A.4.32.-Detalls de reforçament de paviment e n zona de moll de càrrega.  
(Logispark® Lleida,2.005).  

En els llocs on s’hi troben formigons en diferents estadis d’enduriment o diferents materials, 

cal interposar un material compressible que permeti el moviment de dilatació d’ambdós, evitant 

el risc l’aparició de tensions locals i, per tant, fisuració.  

Aquest material pot ésser un neoprè o un poliestirè. 

Els llocs on és prescriptiva la col·locació d’aquests elements de interposició son els arrencats 

de pilars metàl·lics amb el paviment, i a les trobades d’aquest amb placa de tancament de 

façana. 

Un cop s’ha formigonat cal impermeabilitzar els junts amb una silicona per exteriors o un 

màstic bituminós.  

 

FIGURA A.4.33.-Detalls de interposició de poliestir è en zones de trobada de pilar i 
tancament amb el paviment. (Logispark® Lleida,2.005 ). 
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Un cop col·locats els junts, els reforços, la barrera de vapor i el poliestirè, és moment d’iniciar 

el formigonat del paviment. 

Previ a aquest pas, cal una acurada planificació del formigonat, del recorreguts interns del 

transport de formigó, i un subministrament ininterromput d’aquest. 

És imprescindible, en el cas que l’addició de fibres es faci in-situ, mitjançant expenedora de 

fibres, tenir un control dels estocs de fibres en obra. 

De la mateixa manera que en el cas anterior, cal tenir un exhaustiu control dels estocs de pols 

de quars pel fratasat final. 

 

FIGURA A.4.34.- Estocs de fibres emmagatzemats a ob ra i màquina expenedora  
de fibres (Logispark® Sollana, 2.007) 

Previ al inici dels treballs, el laboratori de control de qualitat homologat ha d’estar esperant 

l’arribada del formigó per treure provetes testimoni avanç i després de la addició de fibres. 
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FIGURA A.4.35.- Laboratori de control LAENSA treu s èries de provetes de formigó  

(Logispark® Carmona, 2.008) 

Tot i que es du a terme en obra una mescla del formigó i les fibres dins del camió formigonera, 

la màquina estenedora te un sistema cargol sense fi sota la mestra vibradora que remou el 

formigó alhora que vibra i anivella la superfície d’acabat. 

 

FIGURA A.4.36.- Estenedora laser treballant a un de ls sectors de la nau. Detall del junt  
constructiu amb els anivelladors. (Logispark® Solla na, 2.007) 
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FIGURA A.4.37.- Estenedora laser sobre galga de pro tecció del tot-u.  
(Logispark® Sollana,2.007) 
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FIGURA A.4.38.- Perspectiva de sector de paviment e n execució. (Logispark® Carmona, 
2.008) 
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Tot i que no s’empra un sistema addicional de vibració que no sigui el que pròpiament aporta 

la màquina estenedora, és important emprar agulla vibradora de penetració a arrencats de 

pilars, junts, i molls de càrrega; de cara a no tenir problemes per aparició de buits per 

inaccessibilitat del formigó a aquestes zones. 

És important evitar qualsevol interrupció en el formigonat, donat que, en cap cas, poden 

coexistir dos formigons en contacte amb diferents temps d’enduriment. Aquesta diferència de 

temps d’enduriment implica un diferencial en els moviments dels dos formigons i, per tant, una 

incompatibilitat que pot resultar en fisuració. 

Quan es produeix una interrupció, degut potser a causes alienes a la pròpia obra, com ara una 

averia de la planta subministradora de formigó, cal tallar el formigó, establint una barrera 

mecànica i interposant un poliestirè. 

 

FIGURA A.4.39.- Primer pla de la mescla del formigó  amb les fibres d’acer. (Logispark® 
Carmona, 2.008) 

Un cop finalitzats els treballs de formigonat, passades les 3-4 primeres hores, un cop el 

formigó és capaç de suportar el pes d’una màquina, comença el procés de fratasat. 

S’empolsega la superfície del formigó amb el pols de quars-ciment , p.e. el MASTERTOP 100 

de la casa BETTOR, de forma manual en una proporció de 3 Kg/m² i es fa un fratasat amb 
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acabat polit emprant una fratasadora o helicòpter. D’aquesta manera s’aconsegueix una 

superfície endurida i polida. 

La fratasadora por ésser manual o motoritzada. En el cas de fratasats de poca superfície és 

habitual emprar fratasadores manuals, però en el cas de grans superfícies, com és el cas de 

paviments de grans naus industrials, l’equip es forma per un número ampli de fratasadores 

motoritzades que poden treure un rendiment d’acord amb la gran quantitat de formigó a 

estendre. 

FIGURA A.4.40.- Fratasadores manual i motoritzada. (Logispark® Carmona, 2.008) 

És important que durant l’aplicació del pols s’eviti la formació de munts. De la mateixa manera, 

no es indicat l’aplicació del pols a distàncies superior s als 2m del punt d’empolsegament, ja 

que es redueix l’homogeneïtat de l’acabat. 

Es realitza una primera compactació després de la primera aplicació de pols i, immediatament 

després, s’aplica la segona i última empolsegada. Donat que el pols de quars és un material 

altament abrasiu, és clau que no hi hagi un espai de temps perllonga entre la primera i segona 

aplicació perquè pot coincidir amb el període en que el formigó entre en els estadis de major 

enduriment, podent-ne produir-se un cremat per abrasió a la superfície. 
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FIGURA A.4.41.- Zona fresada degut a una abrasió de  la superfície. (Logispark® Lleida, 
2.005) 

Després d’haver finalitzat el fratasat comença el procés de curat del formigó. S’ha comentat 

anteriorment que el procés de hidratació i enduriment del formigó es el resultat de reaccions 

altament exotèrmiques. La conseqüència natural d’aquesta pujada de temperatures es 

l’evaporació de una part apreciable d’aigua en mescla del formigó. Això implica l’aparició de 

buits i de tensions internes com a conseqüència de la retracció del material. 

Aquesta pèrdua d’aigua comporta, per un costat, la pèrdua de capacitat resistent a compressió 

i tracció del paviment i, alhora una fragilitat de la fracció de morter superficial. 

En aquets casos, es genera una superfície amb un aspecte clarament diferenciat de la resta 

del paviment. Més obscur i amb una textura més aspre. Resultat d’això és una capa de morter 

superficial fràgil que caldrà treure, mitjançant un fresat mecànic de superfície. Per reposar la 

part treta és necessari emprar materials especials per a reposició de capes fines, com ara 

resines epoxídiques. 

Per a evitar això és preceptiu l’aplicació de líquids de curat o, si més no, regs continus d’aigua.  

Habitualment s’utilitzen líquids industrials com ara Antisol-E® de Sika o MASTERKURE 130® 

de BASF. S’aplica polvoritzant de ma formant una pel·lícula fina i contínua.. La dosificació del 

producte en general es fa en una relació de 0,15-0,20 Kg/m², encara que, depenent de les 

condicions vent, humitat i temperatura, pot arribar a emprar-ne més quantitat. 

A més de l’aplicació de productes de curat, una mesura de precaució addicional, per a evitar 

una excessiva pèrdua d’humitat, és el recobriment de la superfície del paviment amb un film 

de PE de 400micres durant al menys una setmana. 
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FIGURA A.4.42.- Protecció del paviment amb un film de PE de 400micres (Logispark®  
Lleida, 2.005) 

Passat el període de curat es procedeix al serrat dels junts de dilatació. El tall es fa a una 

profunditat de 1/3 de l’espessor del paviment, definint quadrats de 5m de costat. El tall s’ha de 

fer amb aigua per tant de no fer malbé el formigó. 

 

FIGURA A.4.43.- Paviment acabat i replanteig de tal l per a serrat de junt de dilatació  
(Logispark® Sollana, 2.007) 
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FIGURA A.4.44.- Serrat  de junt de dilatació a pila r. (Logispark®Sollana, 2.007) 
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FIGURA A.4.45.- Màquina de serrar i línea de replan teig de talla de paviment.  
(Logispark® Carmona, 2.008) 
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FIGURA A.4.46.- Junt acabat de serrar. (Logispark® Sollana, 2.007)  

 

FIGURA A.4.47.- Junt de pilar acabat de serrar en z ona de junt de dil·latació de 
paviment.  (Logispark® Sollana, 2.007) 
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FIGURA A.4.48.- Junt de pilar acabat de serrar en e l mateix sector de paviment ( 
Logispark® Sollana, 2.007) 

 

FIGURA A.4.49.- Detall de trobada del paviment amb el tancament de façana amb  
interposició de banda FOMPEX de poliestirè. (Logisp ark® Carmona.- 2.008) 
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FIGURA A.4.50.- Perspectiva general del paviment ac abat. (Logispark® Sollana,  
2.007) 
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A.5 Control de planeïtat 

A.5.1 INTRODUCCIÓ  

Un cop ha finalitzat l’execució del paviment, és prescriptiu assegurar la qualitat de planimetria 

acordada contractualment amb el client. El cas presentat és el del Logispark® Carmona. En 

aquest cas, el client, General Pacific, per necessitats internes, vol iniciar l’activitat a uns dels 

sectors abanç de la finalització total de la nau.  

En aquests casos, client i constructor han de signar un contracte de coordinació d’activitats 

empresarials. Aquesta figura els empara amdós, per un costat, a nivell de seguretat i salut i, 

d’una altra banda front possibles desperfectes derivats de l’ús de la part recepcionada. 

Per tal de garantir la planeïtat de la superficie del paviment, s’empra el control mitjançant el 

número F. Com ja s’explicat a l’apartat  de la memòria, és el prescrit per la American Concrete 

Institute (ACI) i reflexat per la American Society of Testing Materials a la norma ASTM 

E1155M-96 emprant dos paràmetres d’avaluació. El numero FF defineix la planeïtat i el numero 

FL reflexa la bondat d’horitzontalitat del paviment. La mesura dels numeros es fa sobre linies 

rectes definides a la superfícia compresa per al paviment. Sobre les línies es fan mesures 

cada 3 metres. 

El métode d’avaluació és fa emprant els resultats obtinguts de pendents i curvatures de la 

superficie tot aplicant fórmules estadítiques que es recullen al informe que es presenta a 

l’apartat següent. 

Donat que es tracta d’un métode relativament recent, amb un ús encara no universal, 

existeixen poques empreses a l’estat homologades per a fer un control dels paràmetres de 

planimetria. L’empresa que fa el control de la planimetria de la nau 1 del Logispark® Carmona 

és EUROSTICK, S.L. 

Els paràmetres de qualitat exigits pel client son els següents: 

- Globals FF 35  FL30 

- Locals FF 24  FL20 
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A.5.2 INFORME DE RESULTATS  

A continuació es presenten els resultats recollits en el informe de resultats obtinguts per 

l’empresa EUROSTICK, S.L. 
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