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1. MOVIMENT DE TERRES 

1.1. OBJECTIUS 
Documentar els treballs relatius al moviment de terres de l'obra, d'acord amb la memòria tècnica i els 
plànols de projecte. 

1.2. CONDICIONS DE PARTIDA 
1.2.1. DETALL DEL TERRENY 

Abans de procedir al moviment de terres, caldrà que el Contractista assabenti a la Direcció Facultativa 
-preferentment amb Document escrit- dels condicionants del solar, que es poden concretar en els 
següents punts: 

a. Ubicació, envergadura i estat actual de les estructures existents de qualsevol tipus, que 
puguin entorpir les feines del moviment de terres o bé les d'execució del projecte específic al qual 
documenta aquest Plec de Condicions. 

b. Localització de les línies de serveis d'ús públic a la zona d'actuació, tant si es troben en 
funcionament o no, detallant llur envergadura per a que la Direcció Facultativa pugui assabentar-se de 
la repercussió que pot representar la seva inutilització, i en el cas corresponent, el seu enderroc. 

c. Constatació de la planimetria per mitjà del plànol topogràfic de la zona d'actuació, o aixecar-lo 
en el seu defecte, a fi de poder valorar i quantificar certament els treballs del moviment de terres. 

d. Realització d’un esquema suficientment detallat de la posició dels pous de reconeixement del 
subsòl que s'hagin realitzat, detallant les característiques més representatives dels materials 
travessats, així com les característiques de les possibles restes de l'edificació que s'hi detectin. 

e. Realització d'un esquema en planta de la ubicació de la balla protectora, on es faci constar 
tipus i característiques més rellevants de la mateixa, així com de la posició que adoptaran les casetes 
d'obra. 

f. Aportació d'esquemes amb els perfils del terreny, amb referències clares a l'estat actual del 
mateix i al que es pretén, per tal de poder determinar de la forma més exacta possible les quantitats de 
material a remoure. 

1.2.2. DETALL DEL SUBSÒL 

Adjunt als documents anteriors, caldrà que el Contractista manifesti conèixer els continguts de l'Assaig 
Geotècnic, que figurarà com annex a la Memòria Tècnica de l'estructura. 

El Contractista farà constar per escrit en Documents posteriors, totes les divergències que observi 
entre la realitat i l'Estudi previ; si aquestes divergències són notables, caldrà que ho posi en 
coneixement de la Direcció Facultativa abans de prosseguir els treballs de rebaix, per tal de que, de 
comú acord, es puguin acceptar les possibles repercussions econòmiques que comportés tal 
eventualitat. 

1.2.3. CONEIXEMENT DEL PROJECTE 

Paral·lelament als punts anteriors, el Contractista deurà certificar que coneix en la seva totalitat els 
documents de projecte -plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, remetent a la Direcció 
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Facultativa un recull de tots aquells dubtes i objeccions que consideri oportuns, per tal de garantir la 
posada en obra del tot fidedigna. 

1.2.4. DADES DE LES EDIFICACIONS VEÏNES 

La Direcció Facultativa es reserva el dret de demanar al Contractista que porti a terme un estudi de 
l'estat en que es troben les edificacions veïnes, posicionant sobre plànol o bé documentant amb 
fotografies les possibles esquerdes i patologies que puguin tenir.  Caldrà, en aquests casos, que el 
Contractista demani aquells permisos a l'Autoritat que correspongui, per a realitzar aquesta tasca de 
forma prou rigorosa. 

1.2.5. PLANING D’OBRA I PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista deurà facilitar a la Direcció Facultativa un document per escrit, on faci constar els 
procediments constructius que pensa utilitzar durant tot el temps que sigui necessari per a realitzar 
l'obra, atenent-se a les següents consideracions: 

a) Possibilitat d'adoptar, a les feines del moviment de terres, l'organització que jutgi més convenient, 
utilitzant els procediments que cregui més oportuns, acceptant, en aquests casos, la responsabilitat 
total o bé optar que siguin l'Arquitecte o bé l'Aparellador Director els que decideixin la forma 
d'execució, el qual portarà implícita la transmissió de responsabilitats cap a la Direcció Facultativa, 
quedant el Constructor relegat a realitzar les obres atenent les recomanacions que els Tècnics 
Directors estimin oportunes. 

En qualsevol cas, si els procediments utilitzats resulten perillosos per causes imprevistes, o bé s'estimi 
que el Contractista s'ha excedit en els límits fixats prèviament, l'Arquitecte podrà ordenar un nou ordre 
d'execució dels treballs, restant el Contractista obligat a acceptar-los. 

1.3. MATERIALS 
     Els materials a que fa referència aquest apartat del Plec de Condicions corresponen exclusivament 
als utilitzats per a executar els reblerts i terraplens. En referència a aquest concepte, caldrà que es 
satisfacin les següents puntualitzacions: 

a. Es notificarà a la Direcció Facultativa la procedència dels materials de reblert, la naturalesa 
dels mateixos i la forma utilitzada pel seu transport. 

b. En qualsevol cas, a no ser de que la Direcció Facultativa expressi la voluntat en sentit contrari, 
s'utilitzaran materials de tipus granular -sorres i graves de qualsevol naturalesa, sempre que satisfacin 
les demés condicions-, dels que es tindrà cura convenientment de llur granolumetria, o bé materials 
argilosos de baixa plasticitat i sempre amb un contingut d'humitat relativament baix, que no deurà 
sobrepassar el 30% de la quantitat d'aigua de saturació. 

c. Serà preferible que les terres destinades a reblerts o terraplens siguin resultants d'altres 
desmunts o bé siguin terres naturals. 

d. Es prohibeix la utilització de terres brutes que, per la seva composició o estat, puguin produir 
perjudicis de qualsevol mena. Igualment, queda prohibida la utilització de terres d'origen orgànic, 
encara que siguin el resultat de desmunta de terreny natural, així com de runes d'altres obres, excepte 
indicació expressa de la Direcció Facultativa. 
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1.4. EXECUCIÓ 
1.4.1. CONDICIONS GENERALS 

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per a l'execució dels treballs del 
moviment de terres. A tal fi, caldrà que observi les següents puntualitzacions: 

a. Restaran a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les 
conduccions públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, etc., així com el manteniment en perfecte estat 
de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües a la de l'obra. 

b. D’igual manera, aniran a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o 
desperfectes que s'haguessin produït per efecte del moviment de terres. 

c. Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora de 
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que ella decideixi la solució més convenient. 

d. Deuran afectar-se els estrebats necessàris per tal de garantir la seguretat de les operacions i 
la bona execució dels treballs, inclòs en el cas de que no hi figurin en els amidaments o no hagin estat 
expressament instruïdes, a tal efecte, per la Direcció Facultativa. 

e. Si el terreny que anés apareixent no coincidís amb el descrit pels Assaigs Geotècnics 
realitzats, s'informarà immediatament a la Direcció Facultativa, per a que aquesta adopti les mesures 
oportunes. A tal objecte, el Contractista caldrà que posi a disposició de la Direcció Facultativa els 
mitjans per a realitzar les proves que estimi oportunes -com l'execució de cates o senzilles 
comprovacions de resistència-. 

f. El Contractista estarà obligat a disposar de tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi 
convenients per a realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de 
les aigües que puguin aparèixer, degut a la posició del nivell freàtic respecte al fons de l'excavació o 
per l'acumulació d'aigua de pluja, així com la instal·lació de punts de llum i la connexió a la xarxa 
elèctrica i/o de clavegueram. 

g. El Contractista caldrà que estableixi un mecanisme pel qual garanteixi en tot moment 
l'eliminació del material d'excavació. La Direcció Facultativa, però, podrà ordenar l'emmagatzematge 
de certa quantitat de terres a peu d'obra, amb l'objectiu de disposar-ne del seu ús per a estabilitzar 
llesques de terra que no ofereixin les suficients garanties d'estabilitat. 

h. El Contractista deurà realitzar uns plànols referents al moviment de terres, expressant nivells, 
desmunts, inclinacions de talussos, característiques dels materials i altres característiques rellevants 
per a portar a terme les tasques pròpies al Moviment de Terres. 

1.4.2. REPLANTEIG 

Un cop efectuada l'adjudicació de l' obra, l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, dirigirà els treballs de 
definició de l' emplaçament de la mateixa, marcant la posició de les diverses parts del projecte. Aquest 
acte el realitzarà en presència del Contractista, o de la persona que aquest delegui. 

Es decidiran, llavors, els plans de anivellació, fixant la cota de referència, definida en projecte, de 
forma clara i perdurable. 
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Posteriorment a la neteja de l'àrea dels treballs, es procedirà al replanteig de les tasques del moviment 
de terres, compatible amb l'execució de les mateixes i que permeti les feines posteriors que estiguin 
previstes en projecte, d'acord amb el que s'hagi adoptat definitivament. 

Els elements utilitzats per a executar el replanteig dels treballs seran perdurables, almenys mentre 
durin els treballs del moviment de terres, fonamentació i primers nivells d'estructura, en el seu cas. A 
tal efecte, s'evitarà el marcat amb guix o amb pedres de referència; el clavat d'estaques i l'estesa de 
cordills s'acceptarà únicament com a solució provisional. S'adoptaran, preferentment, sistemes de 
senyalització que quedin marcats sobre elements estables, tals com parets mitgeres, pals ben 
encastats en el terreny, estesa de cordills a alçades no accessibles fàcilment, o similars. 

Caldrà consultar els documents de projecte relatius a les toleràncies admeses en el replanteig de la 
posició dels elements de l'obra, especialment a aquells que puguin afectar a l'estructura. 

1.4.3. DESMUNTS 

A l'execució dels desmunts de terres, a part de les condicions generals i les normes pel replanteig, 
detallades anteriorment, caldrà observar les següents condicions específiques: 

a. Els talls que s'hagin de fer en el terreny d'acord amb el projecte, caldrà executar-los de 
manera que, els talussos resultants, sol·licitats als estats de càrrega que correspongui, garanteixin llur 
estabilitat. Si l'Assaig Geotècnic no fes referència a la quantificació de l'alçada crítica de talús vertical o 
no detallés les dades necessàries per a determinar la geometria d'aquest, caldrà realitzar un nou 
Assaig Geotècnic o supeditar-se al que estimi la Direcció Facultativa, per poder realitzar l'excavació. 

b. La Direcció Facultativa podrà ordenar deixar unes banquetes de seguretat realitzades com a 
remanent de l'excavació, i no mitjançant material d'aportació, geometria de les quals quedarà definida 
abans de realitzar l'excavació, i que no es podrà variar, a no ser que la Direcció de l'obra ho estimi 
oportú. 

c. La utilització de maquinària trepanadora o de voladures, tant controlades com no, queda a 
aprovació definitiva de l'Arquitecte Director de l'obra, inclòs en els casos en els que llur utilització 
representi poc volum d'obra. 

1.4.4. TERRAPLENS I REBLERTS 

Els terraplens i reblerts observaran, a més de les condicions generals, les següents normes 
específiques: 

a. Els reblerts del trasdòs de murs de contenció es realitzaran sempre, a no ser que la Direcció 
Facultativa ho contradigui expressament, després d'haver executat les estructures necessàries per a 
estabilitzar el mur. Això cal interpretar-ho en el sentit de que un mur d'edificació convencional deurà 
reomplir-se un cop realitzats i fraguats els forjats que incideixin en ell. Caldrà que el Contractista 
s’assabenti-hi de les estructures precises que asseguren l'estabilitat del mur, a les fases provisionals i 
definitives. 

b. En el moment de realitzar el reblert del trasdòs dels murs, caldrà procedir cautelosament per 
no malmetre, afectar o inutilitzar les instal·lacions de drenatge i/o impermeabilització, realitzant, 
després d'haver efectuat el reblert, les proves convenients per a confirmar que aquestes instal·lacions 
funcionen correctament. 
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c. La naturalesa del terreny a utilitzar per a l'execució del drenatge, si no es fa menció en els 
plànols de projecte, caldrà que sigui granular, preferentment pedra o grava de granolumetria 
adequada, en tot cas neta totalment d'àrids fins i matèria orgànica que pugui afectar a la conservació 
òptima de les instal·lacions de drenatge previstes. 

d. Els terraplens s'efectuaran per tongades, que no excediran de 25 cm de gruix, cadascuna de 
les quals deurà ésser piconada i regada convenientment. 

e. Si es requerís un nivell de compactació determinat, deuran prendre les mides oportunes per a 
que s'aconsegueixi el nivell exigit. 

f. A l'execució de zones pavimentades, caldrà extreure els 50 cm de terres situades per sota de 
la cota inferior de la solera, de manera que es puguin compactar convenientment els materials de 
reblert. 

1.4.5. RASES I POUS 

Particularment, a més de complir les condicions de caràcter general, l'execució de l'excavació de rases 
i pous quedarà especialment regulada pel compliment dels següents punts: 

a. Les rases, sabates i pous de fonamentació es replantejaran amb molta cura, de forma que 
tots els seus paraments quedin retallats perfectament i llurs fons siguin horitzontals. 

b. Les rases i pous quedaran encastats un mínim de 60 cm a l'estrat de recolzament que es 
detalli en el projecte, a no ser que la Direcció Facultativa instrueixi el contrari. 

c. Es disposaran els estrebats necessàries per a garantir l'estabilitat dels paraments de les rases 
i pous executats. 

d. Amb l'objecte a garantir l'estabilitat de les terres, podran utilitzar-se llots bentonítics.  Si al 
respecte, en els documents de Projecte, no es fa menció especial, relativa a llur utilització, caldrà 
notificar a la Direcció Facultativa la intenció d'utilitzar aquesta tècnica. 

e. Pel que fa a l'excavació dels pous, vetllaran les mateixes normes que per a l'excavació de les 
rases, a no ser que la Direcció Facultativa ordeni que, a tenor de la major profunditat de l'excavació, 
s'adoptin mesures de seguretat més estrictes. 

f. El Contractista aplicarà els procediments que consideri necessaris per tal d'evitar l'acumulació 
d'aigua de forma prolongada a les rases i les excavacions efectuades. 

g. Abans de procedir a l'excavació de les rases prèvies a l'execució d'un mur pantalla, caldrà 
haver efectuat els corresponents murets guia, consultant detalls al respecte en el Plec de Condicions 
per a l'execució dels Elements de Fonamentació. 

1.5. CONTROL 
Respecte als aspectes específics relacionats amb el control, el Contractista està obligat a realitzar les 
proves, assaigs i controls que la Direcció Facultativa consideri oportuns, en els termes que es detallen 
a continuació: 

a. Comprovar sistemàticament que el terreny que va apareixent coincideix amb el descrit per 
l'assaig geotècnic realitzat o bé pel terreny previst per la Direcció Facultativa. 
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b. El Contractista notificarà a la Direcció Facultativa la procedència dels materials de reblert o 
terraplè així com les seves característiques per tal de que aquesta doni el seu vist i plau. 

c. Comprovar que els talussos resultants sol·licitats al seu estat de càrrega garanteixin llur 
estabilitat. 

d. La certificació de la idoneïtat dels àrids per a l'execució del drenatge -preferentment pedra o 
grava-, s'obtindrà mitjançant Certificats de Garantia expedits pels Laboratoris que anteriorment s'hagin 
establert. Es controlarà l'execució del drenatge que haurà de complir les condicions funcionals i de 
qualitat fixades per la NTE-ASD “Acondicionamiento del terreno. Saneamiento. Drenajes y 
avenamientos” i el CTE-SE-Cimientos al seu capítol 7. 

e. Es comprovarà el nivell de compactació dels materials de reblert per a la posterior execució 
de zones pavimentades. Al igual que es realitzaran les proves convenients per a confirmar que les 
instal·lacions existents a la zona d'execució del reblert -drenatge, impermeabilització, etc. - funcionen 
correctament. 

f. Es comprovarà l'estabilitat dels paraments de les rases i pous executats; així com també les 
seves dimensions de replanteig.    

1.6. SEGURETAT 
A efectes de garantir la seguretat de l'obra caldrà que es satisfacin les següents mesures, a més de 
les detallades en el Pla de Seguretat i Higiene adjunt. 

a. La Direcció Facultativa podrà ordenar l'apuntalament de qualsevol massa de terres o de 
qualsevol talús, a fi de garantir llur estabilitat, per la qual cosa caldrà que el Contractista disposi, de 
forma immediata, del material convenient per a realitzar aquell sense demora. 

b. L'obra quedarà perfectament delimitada mitjançant balles difícilment franquejables. 

c. Un pou, una rasa o qualsevol excavació que tingui una geometria tal que la profunditat sigui 
superior a 5 vegades la dimensió més petita en planta, caldrà que s'ompli com a màxim, d'un dia per 
l'altre, amb formigó, o que es disposin les mesures oportunes que garanteixin la impossibilitat 
d'accidents. Un pou de fonamentació mai quedarà obert un cap de setmana o més de dues nits 
consecutives. 

d. El Contractista caldrà que destini obligatòriament a una persona, preferentment la mateixa 
sempre, que efectuï cada dia, i al començament de la jornada, una revisió dels sistemes d’estrebat i 
estabilització dels talussos. 

1.7. NORMATIVA 
-CTE SE-C. “Cimentación”. 

-CTE SE-AE. “Acciones en la edificación”. 

-NTE-CEG. "Cimentaciones. Estudios Geotécnicos". 

-NTE-CCT. "Cimentaciones. Contenciones. Taludes". 

-NTE-ADV. "Acondicionamientos del terreno. Desmontes. Vaciados". 

-NTE-ADZ. "Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos". 
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-NTE-ASD. "Acondicionamiento del terreno. Saneamiento. Drenajes y avenamientos". 

-"Pliego de Condiciones Generales de la Edificación. Facultativas y Económicas". Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España.  Madrid 1.989. 

-UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 

-UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la 
resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial. 

-UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la 
resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño). 

-UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los 
sulfatos. 

-UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 

-UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de 
hidratación. 

-UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

-UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del 
densímetro. 

-UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 
Casagrande. 

-UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo. 

-UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo. 

-UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 

-UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 

-UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el 
método del permanganato potásico. 

-UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 

-UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. 

-UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 

-UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 

-UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una 
muestra de suelo en la caja de corte directo. 

-UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el 
equipo triaxial. 

-UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 
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-UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 

-UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

-UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 

-UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

-UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 

-UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT). 

-UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 

-UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 

-UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de 
penetración con el cono (CPT). 

-UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 

-UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 

-UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 

-UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

 

 

NOTA: Aquest Plec de condicions tècniques es planteja de forma genèrica a fi efecte d’incloure inclòs 
aquells elements i processos no projectats però que pot ser necessari executar en obra i preveure així 
les condicions tècniques adequades. 

En aquest sentit cal indicar que donat aquest caràcter generalista i genèric, els Plecs de Condicions 
Tècniques estan subordinats a tots els efectes a la Documentació Tècnica i als Plànols de Projecte, i 
en són complementaris. 
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2. EXECUCIÓ DE LA FONAMENTACIÓ       

2.1.  OBJECTIU 
Documentar els treballs relatius a l'execució de la fonamentació, d'acord amb la Memòria Tècnica i 
amb els plànols de Projecte. 

2.2. CONDICIONS DE PARTIDA 
Abans de procedir a realitzar les tasques corresponents a l'execució de la fonamentació, la Direcció 
Facultativa podrà exigir que el Contractista redacti un document on hi figurin els següents conceptes: 

a. Certificat d'haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, fent constar la possible 
localització d'estructures existents, registres i línies de serveis públiques, tant en funcionament com no, 
així com els punts en els que s'han realitzat els sondeigs i/o l'extracció de testimonis. 

b. Estudi respecte a l’accessibilitat del solar, tant a nivell local -entrades i sortides dels vehicles 
de subministrament de material- com global, indicant, en aquest últim cas sobre el plànol 
d'emplaçament si així ho estima oportú la Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles 
anomenats abans. 

c. Estudi a on hi consti la comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de 
terres, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les indicacions que la Direcció 
Facultativa hagués fet en el seu moment. 

d. Certificat que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els 
documents del projecte -plànols, memòria tècnica i plec de condicions-, adjuntant-hi un recull de tots 
aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportuns, per tal de que es garanteixi la 
posada a l’obra de tots els elements de forma fidedigna. 

Al respecte la Direcció Facultativa podrà exigir que el Contractista realitzi els plànols de muntatge, 
replanteig o explicatius de part, o de la totalitat, dels elements del projecte. 

e. Relació dels processos constructius, equipaments, mètodes d'esgotament i extracció d'aigua, 
sistemes de clava d'elements de la fonamentació, etc., que pensa fer servir en l'obra i dels que disposa 
fora d'ella en tot moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el 
desenvolupament de la mateixa. 

2.3. MATERIALS 
Aquest apartat, referent a la descripció de les característiques dels materials necessaris per a 
l'execució de la fonamentació, correspon a una explicitació de les condicions que han de complir 
aquests, detallades de forma general en els Plecs de Condicions de la Posada a l’obra dels elements 
d'estructura metàl·lica i dels de formigó armat. 

Les argüides explicitacions se centren en el següents punts: 

a. Els formigons de neteja, utilitzats per a l'anivellació de les bases de les sabates, per el 
reomplert dels pous de fonamentació i, en general, per a resoldre el contacte dels elements armats 
amb el terreny, tindran una resistència característica de 12,5 N/mm2 com a mínim, presentant una 
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consistència plàstica o tova i un grandària màxima de l'àrid no superior a els 40 mm, sempre i quan la 
Direcció Facultativa no instrueixi el contrari. 

b. Els formigons utilitzats per a l'execució de tots els elements de fonamentació -sabates, riostes, 
lloses, murs de contenció, pilots, enceps, etc.- es realitzaran amb formigons de resistència 
característica no inferior a 20N/mm2, amb consistències compreses d'entre la plàstica i la tova. La 
grandària màxima de l'àrid no serà superior a 20 mm, sempre i quan la Direcció Facultativa o els 
documents de projecte no considerin el canvi corresponent. Per aquells casos en que l'execució de 
determinats elements de fonamentació, com puguin ser pilots i, en general, elements en els que 
s'executi el formigonat amb l'ajuda de bombes, faci necessària una consistència més líquida, es podrà 
negociar amb la Direcció Facultativa llur canvi, sempre i quan es faci amb l’addició de fluidificants. 

c. L'acer utilitzat per a l'execució de l'armat dels elements de formigó serà del tipus B 500 S, 
soldable, de límit elàstic no inferior a 500 N/mm2. Els recobriments de les armadures, d'acord amb la 
normativa vigent, seran sempre de 40 mm, a no ser que la Direcció Facultativa estimi altres valors. 
Aquests recobriments cal observar-los en tots els casos, inclòs quan s'hagi disposat una capa de 
formigó de neteja, per al qual caldrà calçar convenientment les armadures amb els procediments que 
estableix el Plec de Condicions per la Posada a l’obra del Formigó Armat. 

d. Tots els elements de fonamentació que, en els plànols de projecte, s'indiqui que han de ésser 
galvanitzats, tindran una protecció d’almenys 25 micres de metre. 

e. Els elements d'acer laminat i, en general, tot l'acer que es col·loqui a obra, excepte el d'armar i 
el que s'especifiqui expressament tant en els plànols com estableixi la Direcció Facultativa, es 
realitzaran amb material del tipus S 275 JR, atenent-se a les condicions establertes per a la seva 
posada a l’obra, que s'especifiquen al Plec de Condicions per a la Posada a l’obra dels Elements 
d'Estructura Metàl·lica. 

f. Els elements tipus cable, ja siguin per l'execució de tirants, ancoratges i, en general, sistemes 
d'armat actiu, es realitzaran amb acer d'alta resistència o amb acers especials, amb tensions mínimes 
de límit elàstic no inferior a 600 N/mm2, de trencament dúctil, que presentin allargaments en ruptura 
superiors al 4%. 

g. Els elements d'encofrat, preferentment metàl·lics, no presentaran abolladures i compliran tots 
els requeriments que s'especifiquen en el Plec de Condicions de la Posada a l’obra del Formigó Armat. 
En aquells casos en els que un determinat element de formigó s'executi fent servir els paraments de 
l'excavació com a encofrat, es vetllarà per què en el procés de formigonat, realitzat amb el 
procediment que s'hagi previst, no es produeixin despreniments de terres. Es recomana, en aquest 
sentit, realitzar una part petita com a prova, per a verificar la validesa de la solució. 

2.4. EXECUCIÓ 
 A continuació es detallen, primer amb caràcter general i després de forma més específica, les 
prescripcions a tenir en compte per a l'execució dels elements de fonamentació. 

2.4.1. CONDICIONS GENERALS 

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per a la realització dels treballs 
d'execució dels elements de la fonamentació. 
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a. Restaran a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les 
conduccions públiques d'aigua, gas, electicitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en 
perfecte estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües a 
l'obra. 

b. De la mateixa manera, aniran a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o 
desperfectes que s'hagin produït per efecte de l'execució dels elements de la fonamentació. 

c. Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora de 
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solució més 
convenient, al marge de que el Contractista deurà fer la previsió de poder inutilitzar-la de immediat, 
retirant-la o taponant-la amb formigó. 

d. Deuran efectuar-se les estrebats necessàris per a  garantir la seguretat de les operacions i la 
bona execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes, a tal efecte, per 
la Direcció Facultativa. 

e. El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi 
oportuns per a realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de les 
aigües que poguessin aparèixer, tant degudes a moviments del nivell freàtic o bé per la posició 
d'aquest respecte al fons de l'excavació, com per l'acumulació de l'aigua de pluja, així com la 
instal·lació dels punts de llum i connexió a la xarxa elèctrica general o la de clavegueram, en el cas 
corresponent. 

f. En cap cas el Contractista estarà facultat per a variar pel seu compte les dimensions, posició, 
nombre de pilots (en el seu cas), geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels 
elements de fonamentació, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar 
la conveniència d'efectuar aquells canvis que jutgi necessaris, de forma que l'Arquitecte Director, si ho 
considera convenient, pugui aplicar-los a l'execució de l'obra. 

g. Abans de procedir al formigonat, es netejaran amb la màxima cura les rases i els pous de 
fonamentació o enceps, i, si estan armats, es vigilarà que les barres d'acer no tinguin adherències de 
fang, òxid o qualsevol element que dificulti la perfecta adherència del formigó amb l'esmentada 
armadura. 

h. Les armadures dels elements de formigó armat de la fonamentació no restaran en contacte 
directe amb el terreny. Per a tal fi, es disposarà un llit de formigó de neteja o formigó pobre, de 
característiques ja esmentades anteriorment, de gruix mínim 10 cm, a no ser que en els plànols 
s'especifiqui una solució alternativa. 

2.4.2. REPLANTEIG 

L’inici de les tasques de l'execució de la fonamentació tindrà com a punt de partida les relatives al 
replanteig de llurs elements. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts: 

a. Un cop realitzat total o parcialment el moviment de terres, es procedirà a comprovar que els 
nivells i rebaixos resultants s'adaptin al replanteig de la fonamentació. 

b. La senyalització del replanteig de la fonamentació es realitzarà amb mitjans perdurables, 
almenys mentre durin els treballs de moviment de terres, execució de la fonamentació i primers nivells 



Pàg. 16  Annex E 

 

de l'estructura, replantejant de nou quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja 
replantejades anteriorment. 

A diferència del replanteig del moviment de terres, per a senyalitzar la fonamentació serà aconsellable 
situar els eixos dels elements estructurals que arrenquin de la fonamentació, ja siguin pilars, murs de 
càrrega o murs de contenció. Es recomana marcar amb pintura sobre la capa de formigó de neteja els 
citats eixos de referència. 

c. El replanteig de la fonamentació es realitzarà conjuntament pel Contractista i l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic de l'obra. Un cop realitzat, aquest replanteig deurà ésser presentat a l'Arquitecte 
Director de l'obra, que donarà llur conformitat o bé ordenarà els ajustaments que consideri oportuns. 

d. El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors que l'hi 
puguin ésser imputables. Si existís divergència entre dos pannells o documents de Projecte, el 
Contractista està obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa per a què es manifesti a favor 
de donar prioritat a un o altre document. De no fer-ho així, no podrà argumentar error en el Projecte, 
en el supòsit d'haver optat per la solució incorrecta. 

2.4.3. RIOSTES, BIGUES-RIOSTA I SABATES CORREGUDES 

 A l'execució de les riostes, les bigues-riostes i les sabates corregudes es vetllarà pel compliment de 
les següents condicions: 

a. Les dimensions dels elements que es detallen en aquest apartat no es modificaran per sobre 
de les toleràncies admeses, especificades més endavant, sense coneixement i aprovació de la 
Direcció Facultativa. De la mateixa manera, no es podrà variar llur posició absoluta ni relativa en 
referència als elements que poguessin suportar, si no és amb el vist i plau de l'Arquitecte Director. 

b. El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat pel Plec de Condicions per a la 
Posada a l’obra del Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva 
dels àrids. 

c. La forma dels junts serà a uns 45º, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la 
inclinació, eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completarà el junt es farà 
havent netejat amb un raspall de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera tongada i 
havent aplicat una pintura a base de resina epoxi, com a màxim 30 minuts abans de l'operació de 
formigonat. 

d. En el cas de les riostes i bigues-riosta, l'encavalcament de les armadures s'executarà per 
prolongació recta, a zones on no existeixi puntes d'esforç. Si no hi hagués cap instrucció específica de 
la Direcció Facultativa al respecte, aquest encavalcament es farà de tal manera que el seu eix estigui a 
un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos de sabata que s'estiguin lligant. Per l'encavalcament de 
les armadures en sabates corregudes se seguiran les indicacions pertinents que hagi donat la Direcció 
Facultativa o bé aquestes es disposaran per prolongació del valor de la longitud d'ancoratge que 
correspongui pel tipus de formigó, acer i posició relativa de les barres a la sabata. 

e. Estarà permesa la introducció de junts de formigonat en els elements, sempre i quan es 
notifiqui a la Direcció Facultativa la intenció de fer-los, per tal de que ella instrueixi la posició, forma i 
condicions de les mateixes. A falta d’indicació al respecte caldrà que aquest se solucioni fora dels 
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punts on siguin presumibles concentracions d'esforços importants. Com a norma general cal establir 
que en el cas d'executar junts a riostes o bigues-riosta, aquests es faran a una distància d'un cinquè 
(1/5) de la llum entre pilars o eixos de sabates que lliguessin, i pel cas de sabates corregudes caldrà 
que sigui la Direcció Facultativa qui determini la posició de les mateixes. 

f. La base d'aquests elements serà sempre horitzontal, amb les toleràncies que s'especifiquen 
més endavant, podent-se contemplar tan sols a les riostes i bigues-riosta, mai per les sabates 
corregudes, la introducció de lleugeres inclinacions. A les sabates corregudes, per a corregir possibles 
problemes d'horitzontalitat, caldrà introduir esglaonaments, tal i com indiqui particularment la Direcció 
Facultativa. 

g. L'armat d'aquests elements consistirà en una caixa formada per barres longitudinals superiors 
i inferiors, estreps i, en ocasions, armadura de pell, de dimensions tal i com s'especifica en els plànols. 
Per l'armat específic de les sabates corregudes es podrà disposar un armament de caixa com 
l’especificat abans, reforçat amb rodons de cadència i diàmetre col·locats perpendicularment a la 
direcció principal de la sabata, que tindran una longitud igual a l'ample de l'anomenada sabata, més la 
de les patilles d'ancoratge a banda i banda de 20 cm, descomptant els recobriments que li pertoquin. 

h. Les armadures corresponents a l'arrancada dels pilars quedaran recolzades i perfectament 
lligades a les armadures inferiors de les sabates, disposant-les amb patilles d'ancoratge de 20 cm com 
a mínim i preveient un encavalcament per prolongació recta d'aquestes armadures amb les del pilar 
pròpiament dit, de longitud tal i com es prescriu en els plànols i Plecs de Condicions corresponents. 

2.4.4. LLOSES 

L'execució de les lloses de fonamentació quedarà establerta d'una banda pel Plec de Condicions de 
l'Execució i Posada a l’obra del Formigó Armat, i de l'altre, pels punts que es detallen a continuació i 
que complementen els de caràcter més general ja detallats. Els referits punts són els següents: 

a. Les dimensions dels elements que es detallen en aquest apartat no es modificaran per sobre 
les toleràncies permeses, especificades més endavant, sense coneixement i aprovació de la Direcció 
Facultativa.  

Així mateix, no es podrà variar llur posició absoluta ni relativa en referència als elements que suporta -
pilars i/o murs de càrrega-, sinó és amb el vist i plau de l'Arquitecte Director. 

b. El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol amparat pel Plec de Condicions per a la 
Posada a l’obra del Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva 
dels àrids. 

c. Estarà permesa la introducció de junts de formigonat, sempre i quan es notifiqui a la Direcció 
Facultativa la intenció de fer-los, per tal de que ella instrueixi la posició, forma i condicions dels 
mateixos. A falta d’indicació al respecte, caldrà que aquests se solucionin fora dels punts on siguin 
presumibles les concentracions d'esforços importants. Com a norma general, aquestes es faran a una 
distància d’un cinquè (1/5) de la llum entre pilars. 

La forma dels junts serà a uns 45º, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la inclinació, 
eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa el junt es farà havent netejat 
prèviament amb un raspall de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera tongada i 
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havent-li aplicat després una pintura a base de resina epoxi, com a màxim 30 minuts abans de l' 
operació de formigonat. 

d. L'armat tipus de les lloses de fonamentació consistirà en dues capes d'armadura en forma 
d'engraellat, realitzada amb barres de diàmetre i cadència segons plànols, i proveïdes de patilles 
d'ancoratge de 20 cm de longitud, a 90º quan aquestes arribin al perímetre de la llosa. 

Les graelles detallades s’estendran de forma contínua a tota la superfície de la llosa, descomptant els 
recobriments corresponents. 

Tant l'armadura de la graella superior com la de la inferior s'organitzarà en dues capes, una per a 
l'armadura longitudinal i l'altra per a la transversal, incloent-hi a cada una d'elles l'armat bàsic i el de 
reforç. 

L'armadura de la llosa pròpiament dita -la dels engraellats- se situarà per l'exterior de les jàsseres 
embegudes. 

El recobriment mínim de qualsevol de les armadures de la llosa, incloses les de les jàsseres 
embegudes, serà el que es detalla en el Plec de Condicions per a la Posada a l’obra del Formigó 
Armat. 

Generalment es contemplarà aquest armament amb una xarxa entrecreuada de jàsseres embegudes, 
del mateix cantell que la llosa, i un congreny continu situat al perímetre. 

e. L’encavalcament de les barres que constitueixen l'armadura bàsica de llosa i la de les 
jàsseres embegudes s'executarà per prolongació recta, a les zones on no hi hagin concentracions 
d'esforç. Sinó hi ha cap instrucció específica de la Direcció Facultativa al respecte, aquest 
encavalcament es farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o 
eixos dels elements que transmetin càrrega. 

f. La base de recolzament de la llosa serà sempre horitzontal, amb les toleràncies que 
s'especifiquen més endavant. En els casos en els que es plantegin problemes seriosos 
d’horitzontalitat, podran introduir-se esglaonaments segons indicació concreta de la Direcció 
Facultativa. 

g. Les armadures corresponents a l'arrancada dels pilars quedaran recolzades i perfectament 
lligades a les armadures de la graella inferior de la llosa, disposant-se amb patilles d'ancoratge a la 
base de 20 cm com a mínim, i preveient un encavalcament per prolongació recta d'aquestes 
armadures amb les del pilar pròpiament dit, amb longitud segons especificacions indicades en els 
plànols i Plecs de Condicions corresponents. 

2.4.5. PILOTS 

Condicions específiques: 

 L'execució dels pilots es realitzarà tal i com es detalli en els plànols de projecte o determini la Direcció 
Facultativa, no estant facultat el Contractista per a alterar el tipus, el nombre, la posició o el diàmetre 
dels mateixos. 

Els pilots prefabricats o de clava seran elements lineals de directriu recta, composta per un o varis 
trams de secció transversal constant, circular o poligonal, amb un element especial a la punta o 
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puntassa per permetre llur clava. El material deurà ésser o bé formigó armat o bé acer laminat. Si es 
de formigó, llur resistència característica no serà inferior a 35 N/mm2 i l'acer utilitzat per a armar-lo serà 
del tipus B 500 S, soldable, a menys que la Direcció Facultativa instrueixi alguna variació al respecte. 

Deuran portar una identificació en la qual s'hi reflecteixi el fabricant, la data de fabricació i la sèrie a la 
qual correspon. 

El pilot serà capaç de suportar les operacions corresponents al transport, manipulació i clava, de forma 
que no es produeixin trencaments ni fissures més grans de 0,15 mm. A més, no presentarà fletxes 
superiors al 1/300 de la seva longitud, ni guerxaments locals més grans del 1,0%. 

Si el pilot es realitza en varis trams, el sistema d'encavalcament deurà ésser aprovat per la Direcció 
Facultativa, qui vetllarà per a que aquest sistema garanteixi el comportament del conjunt com si fos un 
sol element. 

La puntassa pot ésser normal o bé especial. La normal, que s'utilitzarà per a l’execució de pilots en 
terreny normal, estarà confeccionada amb acer o formigó, i la punta tindrà una geometria que permeti 
la clava sense problemes; l’especial s'utilitzarà per a l'execució de pilots recolzats en roca i, si la 
Direcció Facultativa no estableix cap condició concreta al respecte, estarà composta per un cilindre 
d'acer massís tractat convenientment per a evitar llur aixafament, de 60 mm de diàmetre, que tindrà 
una resistència igual a la del pilot. 

L'armat d'aquest tipus de pilot consistirà en una sèrie de barres longitudinals, disposades una a cada 
vèrtex de la secció poligonal o sis barres, com a mínim, si aquest té secció circular, lligades per una 
sèrie d'estreps, de diàmetre i cadència segons plànols, que s’estendran al llarg de tot el 
desenvolupament del pilot. 

El procediment per a realitzar la clava o el martinet deurà assegurar la penetració vertical, amb les 
toleràncies que es detallen posteriorment, i estarà proveït de massa, tant de caiguda lliure com de 
doble efecte o Diesel i guies. Entre aquesta massa i el cap del pilot es disposarà un element amortidor 
de fusta de roure o altre material elàstic i casc proveït d'ales laterals que llisquin per les guies del 
martinet. 

Els pilots es clavaran al terreny fins la profunditat que s'hagi previst al càlcul, recapçada pel contracop 
(rebuig) que s'estimi per a cada cas. Si, arribada la profunditat prevista, no es presentés el contracop 
desitjat o aquest es donés abans d'haver clavat la totalitat de pilot prevista, es notificarà de immediat a 
la Direcció Facultativa per a que falli sobre les instruccions pertinents. 

L'ordre de clava dels pilots correspondrà, en el cas de realitzar-la en terreny de tipus granular, a fer 
primer els pilots interiors de l'edifici i després procedint a la clava dels més pròxims en els ja realitzats; 
en terreny de tipus cohesiu, l'ordre de la clava podrà ser qualsevol. 

De cada pilot clavat es realitzarà un part, on s'hi farà constar la data d'execució, la profunditat 
d'encastament i una síntesi del procés de clava: característiques dels estrats travessats, variacions a 
la freqüència dels cops necessaris per a clavar-lo i referències d'haver assolit el contracop, així com 
qualsevol dada que documenti la disconformitat de la seva execució real amb la prevista. 

Caldrà preveure un descapçat mínim d’1 diàmetre, pel qual s‘hauran de deixar les llargades 
d'armadura i les longituds de pilot suficients per a què, un cop descapçat, es compleixin les condicions 
de llargada mínima argüides amb anterioritat. 
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2.4.6. ENCEPS I GRUPS DE PILOTS 

Per a l'execució dels enceps se seguiran les prescripcions que es detallen a continuació: 

a. Sota cap concepte es podran ajuntar dos o més enceps, malgrat llur proximitat, a no ser que o 
bé s'especifiqui en els plànols o, per contra, així ho disposi la Direcció Facultativa. Si no és possible 
mantenir les terres que separen l'àmbit de cada encep, es disposarà com a element substitutiu, un 
muret de totxana, una làmina de pórex o un material estable que pugui servir d'encofrat. Quan entrin 
en contacte dos enceps de dimensions particulars diferents i així es manifestés en els plànols dels 
fonaments, el cantell que s'observarà de l'element resultant de la intersecció serà el corresponent al 
que el tingués més gran. 

b. L'armat dels enceps consistirà, tret dels enceps de dos pilots, en una armadura bàsica i una 
de reforç que es col·locarà a la part inferior dels enceps, amb els recobriments que s'hagin estimat, 
proveïdes de patilles d'ancoratge doblegades a 90º de longitud no inferior a 20 cm. L'armat bàsic 
consistirà en un engraellat regular de cadència i diàmetre de les barres que, si no s'indica en els 
plànols, serà d'un rodó de 16 mm cada 20 cm; l'armat de reforç unirà els caps dels pilots de la forma 
que s'indica en els plànols, sobrepassant els pilots i estarà proveïda de patilles d'ancoratge idèntiques 
que les de l'armat bàsic. 

L'armat dels enceps de dos pilots s'organitzarà com si es tractés d'una armadura de jàssera -veure 
Plec de Condicions de la Posada a l’obra del Formigó Armat- és a dir, mitjançant una caixa 
confeccionada amb armadures longitudinals proveïdes de patilles d'ancoratge a 90º de longitud no 
inferior a 20 cm i cèrcols d'armadura transversal. 

c. El sistema de formigonat podrà ésser qualsevol emparat pel Plec de Condicions per la 
Posada a l’obra del Formigó Armat, que garanteixi l'eliminació de coqueres i la segregació excessiva 
dels àrids. 

d. No podrà realitzar-se el formigonat dels enceps en diferents tongades separades en el temps 
més de 24 hores, que representin la generació de junts de formigonat. En cas de preveure una 
separació entre les tongades de formigonat superior a les dues (2) hores, caldrà assabentar a la 
Direcció Facultativa d'aquesta necessitat, per a que instrueixi la posició i forma del junt de formigonat. 

e. Les armadures corresponents a l'arrancada dels pilars quedaran recolzades i perfectament 
lligades a l'engraellat de base dels enceps, disposant-les amb patilles d'ancoratge a la base, de com a 
mínim 20 cm i preveient un encavalcament per prolongació recta d'aquestes armadures amb les del 
pilar pròpiament dit, de longitud tal i com es prescriu en els plànols i Plecs de Condicions 
corresponents. 

f. La separació dels eixos de pilot en un grup serà de 2,5 vegades llur diàmetre. Les distàncies 
mesurades en planta de qualsevol parament de l’encep al perímetre dels pilots seran, com a mínim, de 
25 cm. 

2.4.7. MURS DE CONTENCIÓ 

Per a l'execució dels murs de contenció seran vàlides totes les especificacions de tipus general 
detallades a l'encapçalament d'aquest quart apartat, a més de les que es detallen a continuació de 
caràcter més particular. 
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a. El gruix dels murs de contenció de terres no serà mai inferior a 25 cm, a no ser que en els 
plànols o la Direcció Facultativa determinin el contrari. De la mateixa manera, aquests murs es 
realitzaran per tongades no superiors a 4,00 metres d'alçada i deixant juntes de formigonat vertical 
cada 12,00 metres, sempre i quan la Direcció Facultativa no instrueixi el contrari. 

b. L'armat d'aquest tipus d'element consistirà en dos engraellats disposats un a cada cara del 
mur, formats per barres de diàmetre i cadència segons els plànols de projecte. Aquest armat es 
completarà per un congreny a la coronació que, en el cas de que en el mur s'hi encasti un forjat, 
quedarà embegut en el gruix del mateix. 

L'execució del mur començarà per a la realització de la sabata correguda, atenent a les condicions 
detallades per aquest tipus d'elements en un subapartat anterior, deixant les armadures d'espera en el 
Plec de Condicions per la Posada a l’obra del Formigó Armat. 

Quan en el mur de contenció s'hi encasti un forjat, es deixaran les armadures necessàries per a 
garantir la transmissió d'esforços entre els dos elements. En aquests casos el congreny de coronació, 
que pertany també al forjat, es formigonarà al temps en que s'executi aquest últim, mai deixant les 
esperes en el mur pel lateral, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari. 

c. El replè del trasdós dels murs de contenció s'executarà un cop realitzades totes les 
estructures que incideixen en ell, és a dir, riostes, forjats, lloses, bigues, etc. Aquest replè es podrà fer 
efectiu quan el formigó del mur i el de les estructures abans esmentades tinguin unes edats que 
permetin desenvolupar més del 75% de l'esforç pel que han estat calculats. En aquest sentit, es 
prohibeix el reblert del trasdós dels murs quan els esforços que aquest generaria actuessin sobre 
elements de formigó d'edats inferiors als 15 dies. 

En els casos en els que s'autoritzi el reblert del trasdós del mur abans d'executar els forjats, el 
Contractista vigilarà de no emmagatzemar material sobre els reblerts. 

d. Els murs de contenció es drenaran convenientment, dissenyant la tècnica d'evacuació de 
l'aigua atenent a que en el moment de realitzar el reblert, aquest sistema sigui ja efectiu. 

e. En el moment de procedir al formigonat de la pantalla, es vetllarà perquè la superfície de 
contacte entre sabata i mur pròpiament dit estigui perfectament neta. 

f. Es garantitzarà l'encastament adequat de la sabata del mur a l'estrat resistent o al terreny 
natural, inclòs si el mur es recolza mitjançant un sistema de pilonatge. 

2.5. CONTROL 
Respecte als aspectes específics relacionats amb el control, caldrà que es tinguin en compte els 
següents punts, a més de consultar l'apartat corresponent en el Plec de Condicions per l'execució del 
Formigó Armat i el de l'Estructura Metàl·lica. 

a. Comprovar sistemàticament a tots aquells elements que s'hagin de formigonar, que les 
superfícies que han de rebre al formigó estiguin en condicions de fer-ho, és a dir, lliures totalment de 
fang, de terres, d'objectes estranys a l'obra, etc., preparant-les amb raspall de pues i pintura epoxi 
quan el projecte o la Direcció Facultativa ho estableixin. 
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b. El nombre d'assaigs a realitzar per cada partida dels elements de la fonamentació quedarà 
determinat a l'apartat de control del Plec de Condicions de la posada a l’obra del Formigó Armat. 

c. Totes les soldadures fetes de les armadures passaran un control ocular, i la Direcció 
Facultativa determinarà en cada cas el nombre d'assaigs, ja sigui per líquids penetrants o per raigs X, 
que calgui fer, d'acord amb el Plec de Condicions corresponent. 

2.6. SEGURETAT 
Les mesures de seguretat a adoptar en la realització dels treballs contemplats per aquest Plec de 
Condicions es concreten en els punts que a continuació s'exposen: 

a. S'evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant 
perfectament les àrees de treball. 

b. Se suspendran els treballs d'execució dels elements de la fonamentació quan estigui plovent, 
nevant o existeixi vent amb una velocitat superior als 50 km/h, especialment pel que fa a l'execució de 
murs de contenció i les feines que portin implícita l'existència de bastides per a la seva execució. En el 
cas de vents forts, es retiraran els materials i les eines que poguessin caure. 

c. Cada dia, es revisarà l'estat dels aparells d'elevació -grues, muntacàrregues, etc.- i cada tres 
mesos es realitzarà una revisió total dels mateixos. 

d. Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de les armadures aniran proveïts de 
guants i calçat de seguretat, cinturó se seguretat i portaeïnes. Les armadures es penjaran per a 
realitzar llur transport per mitjà de bragues ben entrelligades i proveïdes de pestells de seguretat. 

e. Els operaris que manipulin el formigó portaran guants i botes que protegeixin la seva pell del 
contacte amb el mateix. 

f. Per a la instal·lació d'energia elèctrica per a proveir als elements auxiliars, com formigoneres, 
vibradors, etc., i a l'arribada dels conductors d'acomesa, es disposarà un interruptor diferencial segons 
el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per a la seva posta a terra es consultarà la NTE-
IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra". 

g. Quan la posada a l’obra del formigó es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de 
conducció estaran convenientment ancorats i es posarà especial cura en netejar el tub després del 
formigonat, doncs la pressió de sortida dels àrids pot ésser causa d'accident. 

h. Quan s'utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de doble aïllament. 

2.7. NORMATIVA 
-CTE-SE-Cimientos. 

-EHE “Instrucción de hormigón estructural”. 

-NTE-CCT "Cimentaciones. Contenciones. Taludes". 

-NTE-CPI "Cimentaciones. Pilotes in situ". 

-NTE-CPP "Cimentaciones. Pilotes prefabricados". 

-NTE-CSV "Cimentaciones. Superficiales. Vigas flotantes". 
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-NTE-CCP "Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 

-NTE-CSZ "Cimentaciones. Superficiales. Zapatas". 

-NTE-CPE "Cimentaciones. Pilotes. Encepados". 

-NTE-CCM "Cimentaciones. Contenciones. Muros". 

-NTE-CEG " Cimentaciones. Estudios Geotécnicos". 

-RC-03. “Instrucción para la recepción de cementos”. 

-"Pliego de Condiciones Generales de la Edificación. Facultativas y Económicas". Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1.989. 

-UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 

-UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la -determinación de la 
resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial. 

-UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la 
resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño). 

-UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los 
sulfatos. 

-UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 

-UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de 
hidratación. 

-UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

-UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del 
densímetro. 

-UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 
casagrande. 

-UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo. 

-UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo. 

-UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 

-UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 

-UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el 
método del permanganato potásico. 

-UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 

-UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. 

-UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 

-UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 
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-UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una 
muestra de suelo en la caja de corte directo. 

-UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el 
equipo triaxial. 

-UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 

-UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 

-UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

-UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 

-UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

-UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 

-UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT). 

-UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 

-UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 

-UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de 
penetración con el cono (CPT). 

-UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 

-UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 

-UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 

-UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

-ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the 
Wenner Four-Electrode Method. 

-ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. 

-NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento 
en agua. 

-NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 

-NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 

NOTA: Aquest Plec de condicions tècniques es planteja de forma genèrica a fi efecte d'incloure inclòs 
aquells elements i processos no projectats però que poden ser necessari executar en obra i preveure 
així les condicions tècniques adequades. 

En aquest sentit cal indicar que donat aquest caràcter generalista i genèric, els Plecs de Condicions 
Tècniques estan subordinats a tots els efectes a la Documentació Tècnica i als Plànols de Projecte, i 
en són complementaris. 
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3. EXECUCIO I POSADA EN OBRA DEL FORMIGÓ 

3.1. OBJECTIU 
Documentar els treballs relatius a l'execució i la Posada a l’obra dels elements de formigó armat, 
d'acord amb la Memòria Tècnica i amb els plànols de projecte. 

3.2. CONDICIONS DE PARTIDA 
Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels elements de formigó armat, caldrà 
que el Contractista redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes: 

a. Certificat d'haver examinat el lloc a on s'hi executaran els treballs, incidint en els termes de 
localització d'estructures existents, registres i línies de serveis públics, tant en funcionament com no. 

b. Certificat d'haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tant a nivell local -
entrades i sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, estudiant en aquest últim 
cas, sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el document que estimi oportú la Direcció 
Facultativa, els possibles recorreguts dels  vehicles anomenats abans. 

c. Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels  moviments de terres que 
haguessin estat precisos, detectant possibles anomalies respecte el projecte o respecte a les 
indicacions que la Direcció Facultativa hagués fet en el seu moment. 

d. Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els 
Documents de Projecte -plànols, memòria tècnica i plecs de condicions -, adjuntant-hi un recull de tots 
aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportuns, amb l'objecte de que es garanteixi 
una Posada a l’obra de tots els elements de forma fidedigna. 

Al respecte el Contractista realitzarà els plànols de tots els elements de formigó armat de l'obra, 
plànols que deurà aprovar o esmenar la Direcció Facultativa. En el cas de que la Direcció Facultativa 
esmenés els plànols lliurats, el Contractista quedarà obligat a modificar-los i presentar-los de nou a la 
Direcció Facultativa per tal que aquesta doni l'aprovació definitiva. 

e. Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament, 
sistemes de formigonat, etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa fora d'ella en tot 
moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el desenvolupament 
de la mateixa. 

f. Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació 
dels procediments que té previstos per vetllar per aquesta idoneïtat:  empreses adjudicatàries del 
control de qualitat dels materials, condicions pel seu emmagatzematge, curat del formigó, 
emmagatzematge de les provetes, certificació de les dosificacions, etc. Aquest certificat anirà 
completat posteriorment amb un altre relatiu a la descripció particularitzada dels diferents materials, 
contingut del qual es detalla a l'apartat de condicions generals dels materials. 

g. Documents que facin paleses les característiques més rellevants dels elements de transport 
per l’interior de l'obra i plànol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, del parc de ferralla i, en el 
seu cas, de la central formigonera, descrivint, en aquest últim cas, la forma d’emmagatzematge dels 
materials afins (àrids i ciment), així com la procedència de l'aigua d'amassat, adjuntant una síntesi del 
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seu funcionament, especialment detallant el procediment per assolir i garantir permanentment una 
dosificació idònia i el destí del formigó rebutjat. 

h. Certificat acreditatiu de la idoneïtat de la central de producció del formigó.  Aquesta central 
serà capaç de realitzar els assaigs de control que es requereixin i portar al dia un registre de dades i 
resultats de les proves, que es podrà sol·licitar en qualsevol moment. 

3.3. MATERIALS 
3.3.1. REQUERIMENTS GENERALS 

Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, són preceptius de 
complir a l'obra per tal de portar a terme l'execució dels elements de formigó armat i serviran de base 
per a emetre qualsevol esmena al projecte. 

a. El Contractista quedarà obligat a facilitar a la Direcció Facultativa un document a on hi figurin 
les propietats dels materials que utilitzarà en obra per l'execució del formigó armat, certificat, si cal, per 
l'empresa adjudicatària del control de qualitat. En aquest document hi figuraran els següents 
conceptes: 

1. Procedència, granulometria i naturalesa dels àrids empleats per l'execució que configuren 
l'obra, destacant el contingut de fins i pols de trinxat dels àrids, en el seu cas, així com llur 
grau de humitat. 

2. Documents acreditatius de que els ciments compleixen la normativa vigent RC-03. 

3. Anàlisi químic de l'aigua d'amassat. 

4. Empresa adjudicatària, en el seu cas, de la fabricació i subministrament del formigó - central 
formigonera -. 

5. Naturalesa i fabricant, en el cas de que s'autoritzin, dels additius a utilitzar per l'execució del 
formigó. 

6. Dosificació de cadascun dels formigons de l'obra, incloses les quantitats d'additius, sempre i 
quan llur utilització quedi autoritzada per la Direcció Facultativa. 

b. La Direcció Facultativa podrà en tot moment requerir els assaigs  que estimi oportuns per tal 
de constatar tots els punts detallats i els que considerés d’interès per a la realització de la Posada a 
l’obra del formigó armat. 

3.3.2. CIMENTS 

Les condicions específiques que deuran complir els ciments que s'utilitzin en la dosificació dels 
formigons es detallen a continuació: 

a. La resistència del ciment no serà inferior a 35 N/mm2 i serà capaç de proporcionar al formigó 
les qualitats que se l'hi exigeixen, en les condicions específiques que es tindrà ocasió d'esmentar més 
endavant. 

b. La utilització del ciment aluminós està totalment prohibida, tret d’indicació al respecte al seu 
ús, a càrrec de la Direcció Facultativa. 
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c. Als documents corresponents, especialment als albarans de subministrament del formigó a 
peu d'obra, figuraran el tipus, la classe i la categoria a la qual pertany el ciment, així com la garantia del 
fabricant de que el ciment compleix totes les condicions exigides.  Aquest mateix fabricant, si es 
precís, caldrà que faciliti a la Direcció Facultativa una còpia dels resultats de l'anàlisi i els assaigs 
corresponents. 

d. La composició dels ciments subministrats a obra, ja sigui com a matèria primera o com a 
component del formigó, a més de llurs característiques mecàniques, físiques i químiques, s’acolliran a 
els requeriments que estableix la normativa vigent RC-03 “Instrucción para la recepción de cementos” 
en el seu Capítol II, articles 3er i 4rt, tal i com s'especifica a l'apartat de control del present Plec de 
Condicions. 

e. La denominació dels ciments s’acollirà també a la normativa vigent RC-03, en el seu Capítol II, 
article 5è. 

f. Quan en els plànols es faci referència al ciment Pòrtland P-350 ó P-450, caldrà que 
s'identifiquin amb els ciments que corresponen a la nomenclatura CEM I 35 N UNE-EN 197-1:2000 i 
CEM I 45 N UNE-EN 197-1:2000, respectivament. Si, per contra, es fa referència a els ciments 
puzolànics PUZ-350 ó PUZ-450, caldrà que s'identifiquin amb els ciments IV/A 35/MR UNE 80303-
2:2001 i IV/A 45/MR UNE 80303-2:2001, respectivament. 

g. La identificació del ciment subministrat a obra estarà constituïda per un albarà a on hi 
figuraran les següents dades: 

1. Nom i adreça de l'Empresa subministradora. 

2. Data del subministrament. 

3. Identificació del vehicle que el transporta. 

4. Quantitat que es subministra. 

5. Denominació i designació del ciment. 

6. Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 

7. Nom i adreça del comprador, així com el destí. 

8. Referència de la comanda. 

El contingut d'aquest albarà es completarà adjuntant-hi un Full de Característiques del ciment 
subministrat, en el que hi figuraran la naturalesa i proporció nominal de tots els components, així com 
qualsevol variació en la proporció que sobrepassi en més o menys cinc punts la inicialment prevista. 
Aquesta variació no suposarà en cap cas un canvi del tipus de ciment. 

h. El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulació està previst fer-la 
mecànicament, la temperatura màxima serà de 70 graus centígrads, per contra, si cal fer-la a mà, 
aquesta temperatura no serà superior a la més restrictiva de les següents: 

1. 40 graus centígrads. 

2. La temperatura ambient, més cinc graus centígrads. 
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i. Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà a obra en els mateixos 
envasos en els que ha estat expedit de fàbrica, emmagatzemant-los en un lloc suficientment ventilat i 
salvaguardat de les inclemències del temps i de les humitats del sòl. Aquest lloc caldrà que l'aprovi 
directament la Direcció Facultativa; si el subministrament és a granel l'emmagatzematge es farà dins 
de sitges adients. 

3.3.3.  AIGUA 

Les condicions específiques que deuran complir les aigües d'amassat i de curat dels formigons de 
l'obra, tant dels fets "in situ" com dels que constitueixen peces prefabricades, es detallen a continuació: 

a. Podran ésser utilitzades, tant per l'amassat com pel curat del formigó a obra, totes les aigües 
sancionades com a acceptables per la pràctica. 

b. Quan d'un aigua determinada no es tingui antecedents de la seva utilització, o en qualsevol 
cas que la Direcció Facultativa ho estimi convenient, caldrà fer els assaigs que es considerin 
necessaris. 

c. Està prohibida la utilització de l'aigua de mar tant pel curat com per l'amassat dels formigons, 
a no ser que la Direcció Facultativa dicti el contrari. 

3.3.4. ÀRIDS 

Les condicions específiques que deuran complir els àrids constituents de qualsevol formigó col·locat a 
obra seran les que es detallen a continuació: 

a. La naturalesa i la seva preparació seran tals que permetran garantir la resistència 
característica que se sol·licita en el projecte, la durabilitat que correspongui i les demés 
característiques que s'exigeixin en el conjunt de Plecs de Condicions del projecte. 

b. Seran vàlids tots aquells àrids que provinguin d'un jaciment natural, roques trinxades o 
escòries siderúrgiques apropiades, així com altres productes que llur utilització es trobi sancionat per la 
pràctica o resulti aconsellable com a conseqüència d'estudis o assaigs realitzats a laboratori. En tot 
cas l'àrid escollit per a realitzar el formigó caldrà que sigui aprovat per la Direcció Facultativa d'acord 
amb els controls que es detallen en el 5è apartat del present. Si no es tinguessin antecedents d'un àrid 
en concret o es podés plantejar llur idoneïtat en la seva utilització, caldrà que es realitzin els assaigs 
complementaris que la Direcció Facultativa estimi convenients. 

No estarà permesa la utilització del sauló -granit meteoritzat- ni àrids que continguin algun tipus de 
matèria orgànica. Està totalment prohibida la utilització d'àrids que continguin pirites o qualsevol altre 
tipus de sulfur. 

Si són escòries siderúrgiques les que s'utilitzen com a àrid, caldrà que es comprovi si són estables, és 
a dir, que no continguin silicats inestables ni compostos ferrosos. 

c. Els àrids estaran compostos per al menys dues granulometries diferents, que s'identificaran 
amb les sorres i les graves. Les primeres constituiran aquells àrids que passin pel sedàs de 5 mm; les 
segones, les graves, correspondran a l'àrid retingut en aquest mateix sedàs. S’entén com a àrid total o 
simplement com a àrid el que de per ell mateix o per barreja tingui les proporcions de sorra i grava 
adequades per a fabricar el formigó. 
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d. Els àrids caldrà que arribin a obra mantenint les característiques granulomètriques de cada 
una la llurs fraccions. 

e. A falta de referències específiques, la grandària màxima de l'àrid es fixa en 20 mm, i de tipus 
rodat. La modificació d'una d'aquestes dades de partida caldrà que es faci amb el vist i plau de la 
Direcció Facultativa.   

La grandària màxima de l'àrid es fixa com la mínima obertura del sedàs pel que passa el 90% en pes, 
complint la condició necessària de que el 100% de l'àrid utilitzat passi pel d'obertura doble de l'abans 
referida. 

f. L'emmagatzematge dels àrids caldrà realitzar-lo de tal forma que quedin protegits d'una 
possible contaminació per l'ambient i, especialment, pel terreny, no admetent-se que es produeixi la 
barreja incontrolada de les diferents fraccions granulomètriques. Caldrà establir les mesures 
necessàries per tal de que no es produeixin segregacions excessives dels àrids durant 
l'emmagatzematge i el transport a l'obra. 

3.3.5. ADDITIUS I ADDICIONS 

Els requeriments específics de la utilització dels additius i les addicions es detallen en els punts 
següents: 

a. Es permetrà la utilització dels additius que s'estimi convenient, prèvia aprovació específica a 
càrrec de la Direcció Facultativa, a partir dels resultats dels assaigs que es detallen en l'apartat de 
control del present. 

b. Es vetllarà per una correcta dosificació d'aquest additiu, tal i com estableixin els fabricants 
corresponents, no superant en cap cas una dosificació en pes de més del 5% en la massa del ciment. 

c. La identificació dels additius subministrats a obra estarà constituïda per un albarà a on hi 
figuraran les següents dades: 

1. Nom i adreça de l'Empresa subministradora. 

2. Data del subministrament. 

3. Identificació del vehicle que el transporta. 

4. Quantitat que se subministra. 

5. Denominació i designació del additiu. 

6. Restriccions en llur utilització i dosificacions òptimes, en el seu cas. 

7. Nom i adreça del comprador, així com el destinatari. 

8. Referència de la comanda. 

S'adjuntarà un Full de Característiques de l'additiu subministrat, en el que hi figuraran la naturalesa i 
proporció nominal de tots els components. 

Es prohibeix total i explícitament la utilització de cendra volant en la fabricació de tots els formigons 
que constitueixen l'obra. 
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3.3.6. FORMIGÓ FRESC 

Les especificacions que fixen les propietats més significatives dels formigons en estat no endurit es 
detallen a continuació: 

a. La consistència del formigó serà sempre plàstica, amb un assentament del Con d'Abrams 
comprés entre els valors de 3 i 5 cm, amb una tolerància per els dos valors de ± 1.00 cm. 

b. Es podrà alterar aquesta consistència, fins assolir la que sigui precisa per una correcta i eficaç 
posada a l’obra del formigó, mitjançant la incorporació d'additius en la barreja, amb les condicions de 
recepció i utilització esmentades en el subapartat anterior. L'aprovació del canvi de consistència i la 
incorporació d'additius correspondrà a la Direcció Facultativa, qui podrà instruir l'execució dels assaigs 
que estimi oportuns per tal de consumar-la. 

c. En qualsevol cas es prohibeix l'addició d'aigua en la massa de formigó fresc, 
independentment de l'objectiu que es pretengui aconseguir. 

d. Si es negociés el canvi de consistència amb l'Empresa Constructora, caldrà que aquesta 
certifiqui que els encofrats que té previst utilitzar absorbeixen l’increment d'empentes, especialment de 
les horitzontals, a l'execució dels elements verticals, com puguin ésser murs i pilars. En aquest cas, la 
Direcció Facultativa podrà reservar-se el dret d’alterar el disseny del sistema d'encofrat que estimi 
oportú. 

e. Els sistemes de compactat i vibrat del formigó a obra seran, com a mínim, els que la norma 
EHE estableixi en correspondència amb la consistència del formigó. La Direcció Facultativa, però, 
podrà establir el sistema de vibrat que consideri oportú, al marge de la consideració anterior. 

3.3.7. DOSIFICACIÓ 

Pel que fa referència a la dosificació dels formigons caldrà que es compleixin els següents 
requeriments: 

a. Les quantitats dels material, àrids, aigua i ciment, se xifraran en pes i se cenyiran a les que es 
detallen en el plànols de projecte i a la memòria tècnica de l'estructura.  Qualsevol modificació 
d'aquests valors o de les característiques dels materials corresponents, caldrà que sigui aprovada per 
la Direcció Facultativa, que podrà instruir els assaigs que cregui convenients per tal de garantir la 
idoneïtat de les noves proporcions. 

b. En el cas de que s'alterés la dosificació abans esmentada, caldrà constatar que la quantitat 
mínima en pes de ciment per metre cúbic de formigó endurit no serà major dels límits següents: 

1. 150 kg/m3 en formigons en massa. 

2. 250 kg/m3 en formigons armats, independentment de la quantitat d'armadura 
que tinguin, i la màxima no sobrepassarà els 400 kg/m3, sempre i quan la Direcció 
Facultativa no instrueixi el contrari. 

c. Si s'estima convenient canviar el tipus d'àrid, la seva grandària màxima o les proporcions de la 
barreja, caldrà que aquest observi el mòdul granulomètric -àrea limitada per la corba que expressa la 
relació obertura dels sedassos / tant per cent que passa, en pes, per cada sedàs l'eix d'ordenades i la 
recta paral·lela al d’abscisses que passa pel 100%, en paper semilogarítmic- que es marca en els 
plànols. En el seu defecte, aquest valor serà de 5,20. 
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d. En el cas d’executar el formigó a peu d'obra, caldrà comprovar sistemàticament el contingut 
d'humitat dels àrids, modificant la quantitat d'aigua de la barreja per tal de que el formigó mantingui la 
consistència desitjada. 

e. El temps d'amassat del formigó no serà mai inferior a 2 minuts. L'ordre d’incorporació dels 
diferents components a la barreja serà el que a continuació es detalla: 

1er. La meitat de la quantitat d'aigua. 

2on. El ciment i la sorra, simultàniament. 

3er. La grava i 

4art. la part restant d'aigua. 

f. A poder ser, es procurarà que la dosificació i l'amassat el realitzi sempre el mateix operari, que 
serà competent i responsable, per tal d’aconseguir una homogeneïtat a l'execució del formigó. 

g. Cada càrrega de formigó procedent de central formigonera aliena a l'obra anirà acompanyada 
per un full de subministrament, que estarà sempre a disposició de la Direcció Facultativa, en el que hi 
figuraran les dades següents: 

1. Nom de la central de fabricació del formigó. 

2. Nombre de sèrie del full de subministrament. 

3. Data de lliurament. 

4. Nom del receptor. 

5. Especificació del formigó subministrat: 

i. La resistència característica del formigó i el contingut màxim i mínim de ciment per 
metre cúbic de formigó, quan es designi per resistència; quan es designi per dosificació, 
el contingut de ciment per metre cúbic de formigó. 

ii. Tipus, classe, categoria i marca del ciment. 

iii. Consistència i relació màxima aigua/ciment. 

iv. Grandària màxima de l'àrid. 

v. Tipus d'additiu, en el seu cas. 

6. Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc). 

7. Quantitat de formigó que la composa. 

8. Hora en la que va ésser carregat el camió. 

9. Identificació del camió. 

10. Hora límit per l'ús del formigó. 

3.3.8. FORMIGÓ ENDURIT 

Un cop endurit, el formigó caldrà que compleixi els requeriments que es detallen a continuació: 
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a. Els formigons utilitzats per l'execució de tots els elements de l'obra de formigó armat -
fonaments i elements estructurals pròpiament dits- tindran una resistència característica que quedarà 
establerta en els documents del projecte. En el seu defecte, aquesta no serà inferior a 20 N/mm2. Els 
constituents d'elements realitzats amb formigó en massa tindran una resistència característica de, al 
menys, 15 N/mm2 a no ser que la Direcció Facultativa estableixi alguna altre condició al respecte. 

b. Els formigons, un cop fraguats, presentaran textures exemptes de coqueres i de zones en les 
que s’apreciï la pèrdua de la pasta aglomerant. 

L'acabat de les superfícies vistes no presentarà deficiències per falta d’homogeneïtat en la massa de 
formigó, ni taques produïdes pels líquids desencofrants o fluorescències. 

c. La Direcció Facultativa pot instruir la realització de proves de formigonat per tal de garantir un 
acabat adient als requeriments de projecte, o per certificar la durabilitat de qualsevol dels elements 
formigonats. 

3.3.9. ARMADURES 

Les prescripcions específiques per a la definició de l'acer a disposar a l’interior de la massa de formigó, 
amb l'objectiu de constituir el formigó armat i també les seccions compostes de perfils laminats i 
formigó, es detallen a continuació: 

a. El formigó podrà estar reforçat per l’addició de barres d'acer corrugat, per malles electro-
soldades d'acer llis o corrugat i/o per perfils metàl·lics d'acer. Les característiques dels materials que 
constitueixen als dos primers -barres corrugades i malles electrosoldades- es detallen en els següents 
apartats; les característiques dels tercers -perfils laminats- queden reflectides en el Plec de Condicions 
per l'execució i posada a l’obra de l'Estructura Metàl·lica. 

b. No està permesa la utilització de barres llises per l'armat de les peces de formigó, tret quan 
aquestes barres siguin constituents de malles electrosoldades. 

c. La secció equivalent de les barres corrugades -relació entre el pes en grams i la longitud de la 
barra en centímetres, multiplicada per el factor 7,85- no experimentarà oscil·lacions respecte el 
diàmetre nominal de la barra superiors al 5%. 

d. Les barres d'acer corrugat tindran perfectament visibles les marques identificadores de llur 
límit elàstic i tipus d'acer. 

e. Les malles que, com ja s'ha dit, podran ser d'acer llis, portaran una etiqueta en la que figuri la 
marca del fabricant i la designació de la malla, d'acord amb la nomenclatura que estableix la normativa 
vigent EHE. 

f. El tipus d'acer utilitzat per l'execució de l'armat dels elements de formigó quedarà determinat 
en els documents de projecte. En el seu defecte caldrà utilitzar-ne un del tipus B 500 S, soldable, de 
límit elàstic no inferior a 500 N/mm2.  La Direcció Facultativa podrà modificar, però, aquesta condició 
sempre que ho consideri oportú. 

Les característiques mecàniques mínimes s'adequaran a la EHE. 

g. Determinats elements de formigó podran quedar reforçats per armadures d'acer galvanitzat. 
En aquests casos, que s'indicaran convenientment en els documents de projecte, es disposarà una 
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protecció de galvanitzat de, al menys, 25 micres de metre, sempre i quan la Direcció Facultativa no 
instrueixi el contrari. 

3.3.10. CINTRES, ENCOFRATS I MOTLLES 

Els requeriments específics per a la recepció de les cintres, els encofrats i els motlles són els que es 
detallen: 

a. Els elements d'encofrat, no presentaran abonyegadures, trencaments ni fissures. 

b. Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de formigonat, sense presentar 
deformacions ni assentaments, especialment sota l'acció del formigó fresc o dels procediments 
utilitzats per a realitzar llur compactació. 

c. Seran suficientment estancs per tal de que no es pugui produir la pèrdua del material 
aglomerant. 

d. Com a desencofrants tant sols estarà permesa la utilització de vernissos antiadherents, 
compostos de silicones o productes a base d'olis solubles en aigua o bé el que consideri la Direcció 
Facultativa. Queda prohibida la utilització del gas-oil, el greix corrent o productes semblants, que 
poguessin alterar l’aspecte dels paraments de les peces de formigó. 

e. Els encofrats i motlles podran ésser de fusta, tablex, acer o bé teflon, sempre i quan els 
documents de projecte o la Direcció Facultativa no determinin un tipus concret d'encofrat. 

3.4. EXECUCIÓ 
3.4.1. CONDICIONS GENERALS 

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per a la realització dels treballs 
d'execució dels elements de formigó. A tal fi caldrà que observi les següents puntualitzacions: 

a. Restarà a compte del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions 
públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el manteniment en perfecte 
estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin a les finques contigües a l'obra. 

b. Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes que 
s'haguessin produït per efecte de l'execució dels elements de formigó. 

c. Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora de 
servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solució més 
convenient. 

d. Deuran efectuar-se estrebats necessàries per tal de garantir la seguretat de les operacions i la 
bona execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a tal efecte per la 
Direcció Facultativa. 

e. El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi 
oportuns per tal de realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de 
les aigües que podessin aparèixer, tant degudes a moviments del nivell freàtic, com per l'acumulació 
de l'aigua de pluja, així com la instal·lació dels punts de llum i connexió a les xarxes elèctrica general i 
de clavegueram, segons correspongui. 
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f. En cap cas el Contractista estarà facultat per a variar pel seu compte les dimensions, posició, 
nombre d'elements, armadura, geometria, procediment constructiu o tipus de qualsevol dels elements 
de formigó, sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la conveniència 
d'efectuar aquells canvis que estimi oportuns, de forma que l'Arquitecte Director, si ho troba adequat, 
pugui aplicar-los en l'execució de l'obra. 

g. El Contractista s'assegurarà de que l'emmagatzematge de material sobre els elements ja 
construïts no modifiquin les hipòtesis de càlcul que s'han tingut en compte en l'estructura. Qualsevol 
dubte al respecte, especialment per desconeixença d'aquestes hipòtesis, es consultarà a la Direcció 
Facultativa per a que determini la viabilitat de la solució. 

3.4.2. REPLANTEIG 

El inici de les tasques de l'execució dels elements de formigó tindran com a punt de partida les 
relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllarà que es satisfacin els següents punts: 

a. La senyalització del replanteig de la fonamentació es realitzarà amb mitjans perdurables, 
replantejant de nou quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades anteriorment. 
Serà aconsellable situar els contorns i els eixos dels elements estructurals a executar, marcant-los 
amb pintura, guix de color o blauet sobre la capa de formigó de neteja, pel cas dels fonaments o sobre 
els encofrats, a la resta. 

b. El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de 
replanteig que l'hi podessin ser imputables. Si existís divergència entre dos plànols o documents de 
projecte, el Contractista estarà obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa per a què es 
manifesti donant prioritat a un o l'altre. De no fer-ho així no podrà argumentar error en el projecte, en el 
supòsit d'haver optat per la solució incorrecta.  

c. Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es 
modificaran per sobre les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada element més 
endavant, sense coneixement de la Direcció Facultativa. De la mateixa manera, no es podrà variar llur 
posició absoluta ni relativa, si no és amb el vist i plau de l'Arquitecte Director. 

3.4.3. POSADA A L’OBRA DEL FORMIGÓ. PRESCRIPCIONS GENERALS 

El Contractista deurà vetllar pel compliment de les següents condicions de caràcter general, referents 
a la posada a l’obra del formigó.  Tanmateix, vetllarà perquè es materialitzin les de caràcter més 
específic, que es tindrà ocasió de detallar més endavant en altres subapartats. 

Les referides condicions se sintetitzen en els següents termes: 

a. Sota cap concepte estarà permesa la posada a l’obra de masses de formigó que acusin un 
principi de fraguat. Tampoc s'acceptarà aquest formigó encara que se li afegeixi aigua. 

b. És permesa la col·locació del formigó mitjançant llur abocat directe des de cubilot o element 
semblant, mitjançant bomba, per injecció o bé gunitat. 

c. A l'abocament i col·locació de les masses de formigó fins i tot quan aquestes operacions es 
realitzin de forma continua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les mesures oportunes per 
a evitar la segregació dels àrids. En referència al tema, estarà prohibit formigonar elements de forma 
que la caiguda lliure de formigó superi els 3,00 metres d'alçada. 
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d. No es col·locaran a obra tongades de formigó de gruixos superiors als que es puguin 
compactar correctament amb els mitjans disponibles i previstos per fer-ho. 

e. No es procedirà al formigonat de l'element que correspongui fins que la Direcció Facultativa 
no hagi donat el seu vist i plau respecte a la col·locació d'armadures, distàncies d'aquestes als 
paraments, estat de les superfícies que han de rebre al nou formigó, encavalcaments, etc. 

f. El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb el pla prèviament acordat 
conjuntament pel Contractista i la Direcció Facultativa. 

g. La compactació de la massa, feta amb els mitjans que ja han quedat definits en el subapartat 
3.6, punt e), es farà amb la intenció d'eliminar els buits i de que s'obtingui un perfecte tancat de la 
massa, sense que arribi a produir-se segregació. La compactació deurà fer-se fins que s’iniciï el flux de 
la pasta aglomerant a la superfície de l'element. 

Els aparells mecànics utilitzats per a vibrar la massa de formigó seran interiors, de freqüències 
superiors als 6000 cicles per minut. La forma de compactar en aquests casos serà submergint ràpida i 
profundament l'aparell dins de la massa, retirant-lo lentament i a velocitat constant. Si es formigona per 
tongades, el vibrador caldrà que penetri a l’interior de la capa de formigó anterior. 

h. Els junts de formigonat, de no estar especificats en els documents de projecte, els fixarà la 
Direcció Facultativa. Podran diferenciar-se dos tipus de junts: el primer la integraran els executats 
mitjançant l'ajuda d'encofrats provisionals i el segon deixant que el formigó adopti per sí sol una 
pendent de l'ordre dels 45º. La Direcció Facultativa podrà adoptar qualsevol de les dues solucions per 
a realitzar aquests junts. 

En el cas d'adoptar la primera de les solucions caldrà retirar l'encofrat provisional i netejar la superfície 
resultant, per tal de que la nova aportació de formigó quedi ben unida a l'existent, assegurant un grau 
de continuïtat de l'element formigonat. 

Si, per contra, s'adopta el segon, caldrà, en primer lloc, netejar la superfície inclinada del formigó amb 
raspall de pues d'acer, sordejat de sorra o qualsevol altre procediment que, a més d'eliminar la polsina 
i el morter existents, deixi a la vista l'àrid; en segon, aplicar sobre el junt una resina epoxi com a màxim 
30 minuts abans de procedir al formigonat de la segona tongada de formigó. A les especificacions 
particulars dels elements estructurals s'estudien els detalls a tenir en compte en cada cas. 

Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin sofert els efectes 
de les gelades. En aquests casos caldrà eliminar les parts danyades, prèvia comunicació a la Direcció 
Facultativa.   

i. Abans de procedir al formigonat, es netejaran amb la màxima cura les superfícies a on el 
formigó hagi d'abocar-se, vigilant que les barres d'acer no tinguin adherències de fang, òxid o 
qualsevol element que dificulti la perfecta adherència del formigó amb l'esmentada armadura. 

j. Se suspendran les tasques de formigonat sempre que hi hagi la previsió de que en les 48 
hores posteriors al formigonat puguin baixar les temperatures per sota dels zero graus centígrads. 

Si fos precís formigonar en aquestes condicions climàtiques, s'adoptaran les mesures oportunes per a 
garantir que, durant el fraguat i primer enduriment del formigó, no es produeixin alteracions locals ni 
globals en els elements corresponents, ni pèrdua permanent de resistència del material. 
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k. La temperatura de la massa del formigó en el instant d'abocar-la no serà inferior a els 5 graus 
centígrads i la dels elements que l’han de rebre no serà inferior als zero graus. 

l. Podran utilitzar-se additius anticongelants, prèvia autorització expressa de la Direcció 
Facultativa. Es pot recórrer, sense autorització expressa de la Direcció Facultativa, a escalfar l'aigua 
d'amassat fins un màxim de 40 graus centígrads i escalfar els àrids fins a la mateixa temperatura. 

m. Si, per contra, cal formigonar sota temperatures ambient altes, es vetllarà perquè no es 
produeixi l'evaporació de l'aigua d'amassat, en especial durant el transport. En aquesta situació de 
calors excessives es protegiran els encofrats i els elements que estiguin exposats directament al sol i 
que, a la vegada, hagin de rebre el formigó. 

Per sobre d'una temperatura ambient de 40 graus centígrads se suspendrà el formigonat, a no ser que 
s'adoptin mides especials que hauran de ser consensuades per la Direcció  Facultativa. 

n. Durant el fraguat i primeres edats del formigó, s'assegurarà que llur humitat es mantingui, 
adoptant les mesures adequades. Aquestes mesures es perllongaran un mínim de deu dies, o el que 
fixi la Direcció Facultativa en cada cas. Aquest manteniment de la humitat es podrà fer regant els 
encofrats i paraments de la peça en qüestió, sense que es produeixi un rentat de l'àrid, o bé utilitzant 
productes que mantinguin aquest grau de humitat, que deurà aprovar la Direcció Facultativa. 

3.4.4. POSADA A L’OBRA DEL FORMIGÓ ARMAT. PRESCRIPCIONS GENERALS SOBRE 
LES ARMADURES 

El Contractista deurà vetllar pel compliment de les següents condicions de caràcter general, referents 
a la posada a l’obra del formigó armat. Tanmateix, vetllarà perquè es materialitzin les de caràcter més 
específic, que es tindrà ocasió de detallar més endavant en altres subapartats. 

Aquestes condicions generals es detallen tot seguit: 

a. Les armadures es col·locaran a obra netes i exemptes d’òxid no adherent, pintura, greix o 
qualsevol altre substància perjudicial. Es disposaran lligades entre sí i falcades convenientment, per tal 
de que no puguin moure's en el procés de formigonat, garantint, a més, que quedaran perfectament 
envoltades de formigó, sense deixar coqueres. 

b. Es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents en un 
mateix element estructural, així com acers que provinguin de reciclatge, a no ser que la Direcció 
Facultativa ho contradigui per escrit. 

c. Les armadures s'ajustaran als documents de projecte, especialment en la llargada, posició 
relativa, diàmetre, longituds de encavalcament i ancoratge i doblegat de patilles d'ancoratge. 

d. El doblegat d'armadures es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a velocitat moderada. 
 Esta prohibit l'adreçament de colzes. 

Els radis de doblegament de les armadures es dimensionaran d'acord amb el criteri que estableix la 
norma EHE. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'assaigs amb líquids penetrants, per tal de 
determinar l'aparició de fissures en el procés de doblegat. 
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e. L'ancoratge d'armadures es farà preferentment, i sempre que sigui possible, per prolongació 
recta, podent-les fer també per patilles o per soldadura, en aquest ordre de preferència. 

 Si l'ancoratge es fa amb l'ajuda de patilles, les longituds anteriors es podran reduir a un 70%. 

f. L'encavalcament d'armadures es podrà fer per encavalcament per maniguets roscats o per 
soldadura, amb aquest ordre de preferència. Les longituds de encavalcament de les barres que 
treballin a compressió seran del 70% de les establertes en el quadre de longituds d'ancoratge i les que 
treballin a tracció seran de longitud doble. 

No es podran empalmar per soldadura barres de diàmetre superior a 25 mm. 

g. Les distàncies entre barres serà tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor 
més restrictiu dels següents: 

1. Dos centímetres (2 cm). 

2. El diàmetre de la barra més gran. 

3. 1,25 vegades del grandària màxim de l'àrid. 

h. En referència als recobriments o distàncies mínimes de les armadures als paraments es fixen 
les que estableix la norma EHE. Els documents de projecte o, per defecte, la Direcció Facultativa 
fixaran quina és l’agressivitat de l'ambient en cada cas. 

3.4.5. PRESCRIPCIONS DE LES CINTRES, ELS ENCOFRATS I ELS MOTLLES. CINTRES.  
ELS ENCOFRATS I ELS MOTLLES 

En l'execució de les cintres, els encofrats i els motlles caldrà observar les prescripcions generals que a 
continuació es detallen: 

a. Amb l’objectiu de complir els requeriments relatius a la neteja de les superfícies i encofrats 
que tenen que rebre el formigó, es disposaran elements dels mateixos practicables, per a poder-la fer 
efectiva. 

b. Els encofrats deuran permetre la lliure retracció del formigó en el procés de fraguat. 

c. Els productes desencofrats no deixaran rastre en les superfícies dels elements de formigó ni 
regalimar per les superfícies de l'encofrat. Per altre banda, no impediran o seran incompatibles amb 
una ulterior aplicació dels revestiments ni la possible construcció de junts de formigonat. 

d. Els diferents elements que constitueixen els motlles i/o els encofrats, així com els 
estintolaments i les cintres, es retiraran sense produir sotragades i cops contra l'estructura, disposant, 
si els elements són de certa importància o la Direcció Facultativa ho estima oportú, gats hidràulics, 
falques o altres mecanismes amortidors. Les operacions de desencofrat no es portaran a terme fins 
que l'element en qüestió no garanteixi la capacitat portant necessària i s'acrediti una deformabilitat 
acceptable. La Direcció Facultativa podrà instruir la realització dels assaigs corresponents per tal de 
poder fixar el moment del desencofrat dels diferents elements. 

e. Els elements d'encofrat i/o apuntalament, un cop col·locats a obra, seran autoestables. El 
Contractista quedarà obligat a comunicar a la Direcció Facultativa per escrit, el tipus i característiques 
dels elements d'apuntalament que utilitzi, especialment en el formigonat de lloses massisses i sempre 
que les alçades de l'encofrat sobrepassin els 3 metres. 
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f. Les toleràncies de l'encofrat, en quan al replanteig, dimensions, planejat i aplomat seran les 
que es dedueixin de la norma corresponent de l'element a formigonar, sense que la variació en 
suports i jàsseres pugui ésser superior a els 5 mm per a moviments locals, ni menors que la mil·lèsima 
de la llum per al conjunt. 

g. Quan es disposin elements d'atirantament o separadors per fixar la posició dels motlles, caldrà 
que abans s'hagin estudiat els procediments per a treure'ls o la forma de dissimular-los en obra. 

h. No s'ompliran les coqueres o defectes que s’apreciïn en el formigó al desencofrar, sense 
autorització prèvia de la Direcció Facultativa. 

i. Quan el temps transcorregut entre l'execució de l'encofrat i el formigonat sigui superior a un 
mes caldrà fer una revisió exhaustiva d'aquell. 

3.4.6. ELEMENTS DE LA FONAMENTACIÓ 

Per a l'execució dels elements de la fonamentació caldrà consultar el Plec de Condicions per 
l’Execució de la Fonamentació, en els apartats a on es detallen les condicions específiques de cada 
element. 

3.4.7. FORJATS 

Els requeriments de tipus específic per a la posada a l’obra i execució dels forjats, excepte les lloses 
massisses que es detallen a continuació, caldrà consultar-les als Plecs de Condicions de l'Execució 
dels Forjats. 

3.4.8. LLOSES MASSISSES 

L'execució de les lloses massisses , exceptuant les de fonamentació i les de subpressió detallades 
anteriorment en el Plec de Condicions per l'Execució de la Fonamentació, quedarà establerta pels 
punts que es detallen a continuació i que complementen als de caràcter més general, ja detallats 
també en subapartats anteriors. Els referits punts són els següents: 

a. Estarà permesa la introducció de junts de formigonat, sempre i quan es notifiqui a la Direcció 
Facultativa la intenció de fer-les, per tal de que instrueixi la posició, forma i condicions de les mateixes. 
A falta de indicació al respecte, caldrà que aquestes es solucionin fora dels punts a on es prevegin 
concentracions d'esforços importants. Al respecte, cal establir que aquesta es farà a una distància d'un 
cinquè (1/5) de la llum entre pilars. 

La forma dels junts serà a uns 45 º, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la inclinació, 
eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa el junt es farà havent netejat 
amb un raspall de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera tongada, i havent-li 
aplicat una pintura a base de resina epoxi, com a màxim 30 minuts abans de l'operació de formigonat. 

b. L'armat tipus de les lloses massisses consistirà amb dues capes d'armadura en forma 
d'engraellat, de cadència i diàmetre segons plànols, completada amb una xarxa entrecreuada de 
jàsseres embegudes, del mateix cantell que el de la llosa, i un congreny continu situat en el perímetre. 
Les graelles d'armadura estaran compostes per barres proveïdes de patilles d'ancoratge de 20 cm de 
llargada i s’estendran de forma continua en tota la superfície, descomptant els recobriments 
corresponents. No s'admetrà la col·locació d'engraellats electrosoldats o manufacturats a taller per a la 
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realització de la malla de base, a no ser que la Direcció Facultativa aprovi el contrari, prèvia proposta 
del Contractista, en la que adjuntarà forma i dimensions dels pannells d'engraellat. 

Tant l'armadura de la graella superior com la de la inferior s'organitzarà en dues capes, una per a 
l'armadura longitudinal i l'altre per a la transversal, incloent-hi en cada una d'elles l'armat bàsic i el de 
reforç. 

El recobriment mínim de qualsevol de les armadures de la llosa, incloses les de les jàsseres 
embegudes, serà el que es detalla més amunt. 

L'armadura de la llosa pròpiament dita -els engraellats- se situarà per l'exterior de les jàsseres 
embegudes. 

c. L'encavalcament de les barres que constitueixen l'armadura bàsica de llosa i la de les 
jàsseres embegudes, s'executarà per prolongació recta, en zones a on no existeixin puntes d'esforç. Si 
no existeix cap instrucció específica de la Direcció Facultativa al respecte, aquest encavalcament es 
farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre pilars o eixos dels elements 
que la suportin. 

d. Les armadures estaran proveïdes dels mecanismes necessaris per tal de garantir que en el 
procés de ferratge i en el posterior de formigonat no es produeixin moviments ni enfonsaments de les 
mateixes, respectant, a més, les distàncies als paraments. 

e. Els caps dels pilars que hauran de suportar a la llosa estaran enrassats amb la cota inferior de 
la llosa, podent penetrar com a màxim una profunditat igual al recobrament de les armadures inferiors, 
 en el qual cas serà precís netejar convenientment el cap del pilar abans de procedir al formigonat. 

3.4.9. JÀSSERES 

Durant l'execució de les jàsseres es vetllarà pel compliment de les següents condicions específiques: 

a. Estarà permesa la introducció de juntes de formigonat en els elements, sempre i quan es 
notifiqui a la Direcció Facultativa la intenció de fer-les. 

A falta d’indicació al respecte caldrà que aquesta se solucioni fora dels punts a on es prevegin 
concentracions d'esforços importants. Al respecte, cal establir que aquesta es farà a una distància d'un 
cinquè (1/5) de la llum entre pilars. 

La forma dels junts serà a uns 45º, deixant que sigui el mateix formigó el que adopti la inclinació, 
eliminant, per tant, tot encofrat. El formigonat addicional que completa el junt es farà havent netejat 
amb un raspall de pues d'acer la superfície inclinada del formigó de la primera tongada i havent-hi 
aplicat una pintura a base de resina epoxi, com a màxim 30 minuts abans de l'operació de formigonat. 

b. L'encavalcament de les armadures s'executarà per prolongació recta, en zones a on no 
existeixin puntes d'esforç. Si no existeix cap instrucció específica de la Direcció Facultativa al respecte, 
aquest encavalcament es farà de tal manera que el seu eix estigui a un cinquè (1/5) de la llum entre 
pilars. 

c. L'armat d'aquests elements consistirà en una caixa formada per barres longitudinals superiors 
i inferiors, estreps i, en ocasions, armadura de pell, de dimensions tal i com s'especifica en els plànols. 
En determinats casos, especialment en jàsseres planes, en els recolzaments es disposaran creuetes 
de punxonament, segons plànols. 
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d. Els caps dels pilars que hauran de suportar a la jàssera estaran enrassats amb la cota inferior 
de la mateixa, podent penetrar com a màxim una profunditat igual al recobriment de les armadures 
inferiors, en el qual cas serà precís netejar convenientment el cap del pilar abans de procedir al 
formigonat. 

e. Les jàsseres de cantell deuran ésser formigonades d'un sol cop, al igual que les jàsseres de 
secció transversal en T. Si hi hagués la impossibilitat de realitzar-les d'aquesta manera caldrà netejar 
el junt de formigonat amb un raspall de pues d'acer i aplicar una resina epoxi com a màxim 30 minuts 
abans de procedir al formigonat que completi l'element. 

3.4.10. MURS DE CARREGA I PANTALLES 

Per l'execució dels murs de càrrega o pantalles de formigó armat, excloent-ne els murs que són de 
contenció, es prendran de base, a més de les especificacions generals, les que es detallen a 
continuació, de caràcter més particular. 

a. Estarà permesa la introducció de junts de formigonat en els murs, tant verticals com 
horitzontals, que s'avindran amb els documents de projecte o, en el seu defecte, al que consideri la 
Direcció Facultativa. Quan es tracti de la introducció de junts horitzontals, caldrà netejar la superfície 
del formigó abocat en la primera tongada amb un raspall de pues d'acer fins deixar vist l'àrid, per tal 
d'assegurar la continuïtat del formigó. Mai es farà coincidir un junt de formigonat en un canvi de secció 
del mur. 

b. L’empalmament de les armadures de dos murs consecutius en alçada s'executarà per 
prolongació recta, excepte en els murs de l'última planta que es doblegaran convenientment per 
encavalcar llur armadura amb la del forjat o jàsseres que suportin; l'encavalcament d'armadures en 
sentit horitzontal sempre es farà per prolongació recta, tret de indicació contrària en els plànols. Les 
longituds de encavalcament de les armadures dels murs, tret de indicació contrària en els plànols o de 
la Direcció Facultativa, seran el 70% dels valors que es donen en el quadre de l'apartat 4.4, punt e). 

c. Quan es produeixi un canvi de secció transversal del mur, contant en sentit vertical, superior a 
5 cm, caldrà doblegar les armadures del mur inferior com si es tractés d'un mur d'última planta i 
encastar-hi, amb les longituds d'ancoratge que corresponguin, les barres d'armat del mur de la planta 
següent. 

d. L'armadura dels murs o pantalles consistirà amb un engraellat ortogonal a dues cares, 
rematat amb uns cogrenys per l’interior del mur i per tot el perímetre, inclosos en aquest últim els dels 
forats i perforacions, de diàmetre de les barres longitudinals i transversals segons els plànols. Podrà 
afegir-s'hi un armament de reforç que es col·locarà en el mateix pla que el dels engraellats, formant, en 
total, dues capes d'armadura a cada banda de mur (veure condicions específiques per l'armat de les 
lloses, apartat 4.8, punt d)). 

e. Un mur de formigó no quedarà lliure d'apuntalaments ni arriostraments en el període de 
construcció de l'edifici en una alçada del doble de la prevista en projecte, en el cas de no quedar 
directament exposat a l'acció del vent; si resta exposat al vent, aquesta alçada no serà superior a la 
definitiva. 
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3.5. CONTROL 
El present Plec de Condicions contempla els requeriments per a portar a terme tant un nivell de control 
normal com un nivell de control intens de la posada a l’obra del formigó, segons els termes que 
estableix la instrucció EHE. 

El Contractista està obligat a realitzar les proves, assaigs i controls que la Direcció Facultativa 
consideri oportuns, en els termes que es detallen a continuació: 

3.5.1. CIMENT 

La certificació de la idoneïtat dels ciments utilitzats a l'obra s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que 
a continuació es detallen, o mitjançant Certificats de Garantia expedits pel Laboratori o Laboratoris 
que, prèviament, s'hagin establert. 

Els assaigs als que s'ha fet referència abans es detallen en els següents termes: 

a. Abans de començar l'obra i cada vegada que es modifiquin tant la forma, com l'empresa de 
subministrament del material, es realitzaran els assaigs necessaris per a certificar que els continguts 
de matèries primeres i compostos químics i les característiques mecàniques, físiques i químiques que 
estableix la Norma RC-03, en el seu Capítol II, article 4rt, estan amb els marges tolerables. De la 
mateixa manera, pels ciments de característiques especials, la campanya d'assaigs es 
complementarà amb els precisos per a constatar que compleixen els requeriments que s'especifiquen 
també al Capítol II, article 4rt de la mateixa normativa. 

b. Quan el ciment faci més d'un mes que estigui envasat, ja sigui dins de sacs o al interior d'una 
sitja, es realitzaran les proves necessàries per a determinar llur corba de fraguat i resistències 
mecàniques a tres i set dies, amb els termes que estableix la EHE. 

c. Cada tres mesos es realitzaran, com a mínim, els següents assaigs: 

1. Pèrdua al foc. 

2. Residu insoluble. 

3. Principi i fi de fraguat.  

4. Resistència a compressió. 

5. Estabilitat de volum. 

d. Es rebutjaran tots aquells ciments que no superin satisfactòriament cadascuna de les proves 
abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari. 

3.5.2. AIGUA 

La certificació de la idoneïtat de l'aigua d'amassat i curat dels formigons utilitzats a l'obra, s'obtindrà 
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen: 

a. Abans de començar l'obra, cada tres mesos i cada vegada que es modifiqui la forma de llur 
subministrament, es realitzaran els assaigs que siguin precisos per tal de que es garanteixi que l'aigua 
utilitzada compleix amb tots els requeriments que estableix la norma EHE. 

b. Es rebutjaran aquelles aigües que no superin satisfactòriament totes i cadascuna de les 
proves abans esmentades, a no ser que la Direcció Facultativa consideri el contrari. 
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3.5.3. ÀRIDS 

La certificació de la idoneïtat dels àrids -sorres i graves -, utilitzats per a preparar els formigons de 
l'obra, s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant Certificats de 
Garantia expedits pel Laboratori o Laboratoris que, prèviament, que s'hagin establert. 

Els assaigs als que es feia referència abans es detallen en els següents termes: 

a. Abans de començar l'obra, cada vegada que es modifiqui tant la forma com l'empresa de 
subministrament del material, que es modifiqui llur ús o que estableixi la Direcció Facultativa, es 
realitzaran els assaigs necessaris sobre una mostra representativa dels àrids, per a certificar que les 
seves condicions físico-mecàniques, de granulometria i coeficient de forma s'adapten als que estableix 
la EHE. 

De la mateixa manera, es controlarà cada mes que la grandària màxima de l'àrid compleix amb els 
requeriments de projecte. 

b. Es rebutjaran sistemàticament tots aquells àrids que no compleixin qualsevol dels 
requeriments referits en  la EHE. 

Es rebutjaran també quan es detectin variacions del 10% en llur grandària màxima quan la mida sigui 
superior a la grandària establerta, o del 30% quan sigui inferior. 

3.5.4. ADDITIUS 

La certificació de la idoneïtat dels additius, utilitzats per a preparar els formigons de l'obra, s'obtindrà 
realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen o mitjançant Certificats de Garantia 
expedits pel fabricant que prèviament s'hagi establert. 

Els assaigs als que s'ha fet referència abans es detallen en els següents termes: 

a. Abans de començar l'obra, cada vegada que es variï la forma o empresa de subministrament 
del material, que es modifiqui l’ús o que així ho estableixi la Direcció Facultativa, es realitzaran els 
assaigs necessaris o es sol·licitaran els Certificats de Garantia corresponents dels additius. 

b. Els controls s'efectuaran sobre una campanya d'assaigs previs del formigó, tal i com estableix 
la EHE, amb els requeriments específics que s’han de fer. 

c. Es comprovarà que el compost objecte d'aquest apartat no ataca a les armadures, ni causa 
efectes secundaris contraproduents de qualsevol mena a la massa de formigó. 

d. Es comprovarà periòdicament que la dosificació en pes de l'additiu queda dins de les 
toleràncies que estipuli el fabricant, així com es comprovarà també que la marca i el tipus d'additiu no 
es modifiquin. 

e. Es rebutjaran sistemàticament tots aquells additius i/o formigons que contradiguin qualsevol 
de les indicacions fetes anteriorment. 

3.5.5. FORMIGÓ FRESC 

La certificació de la idoneïtat del formigó fresc rebut a l'obra directament de la central formigonera o 
confeccionat a peu d'obra s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que a continuació es detallen: 
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a. Tota unitat de formigó rebuda o bé tota amassada feta a peu d'obra haurà de  sotmetre a la 
prova de l'assentament del Con d’Abrams. 

b. Es comprovarà que la temperatura de les masses de formigó rebudes a obra no sigui inferior 
a 5 graus centígrads i que els elements que les han de rebre no la tinguin per sota dels 0º. 

c. Es rebutjaran totes aquelles masses de formigó que presentin assentaments del Con 
d'Abrams fora de les toleràncies permeses, segons la EHE. De la mateixa manera, correran la mateixa 
sort aquelles partides de formigó que no respectin les condicions de temperatura especificades en el 
punt b) anterior. 

3.5.6. FORMIGÓ ENDURIT 

El següent apartat fa referència als controls als que s'han de sotmetre les partides de formigó ja 
endurit, en el que, també, s’esmenten els criteris d'acceptació o rebuig d'aquestes partides. 

Aquests controls s'organitzen segons quatre tipologies diferents que es detallen a continuació: 

3.5.6.1. Assaigs previs 

Es realitzaran sempre que es vulguin determinar les propietats tant resistents com d'una altre mena 
d'una dosificació de formigó en concret, o sigui necessari obtenir un formigó de determinades 
característiques, del que no es disposen dades fidedignes per llur producció. 

Aquests assaigs es portaran a terme amb suficient antelació a la realització de l'obra i segons els 
següents requeriments: 

      S'efectuaran en un Laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i Direcció 
Facultativa. 

a. Caldrà que, abans de procedir a la seva materialització, el Contractista s'assabenti, mitjançant 
consulta a la Direcció Facultativa, de quines són les característiques que es volen constatar de la 
barreja, a no ser que s'hagin detallat específicament en els documents de projecte. 

b. L'assaig s’estendrà a quatre amassades i el nombre de provetes a assajar dependrà del tipus 
de control que es realitzarà de l'obra. Si aquest és a nivell intens caldrà assajar un total de quatre 
provetes per amassada i si és a nivell normal aquest nombre serà de tres. 

c. Es considerarà una resistència correcta del formigó si la resistència mitja obtinguda a cada 
amassada compleix les següents relacions, especificades en funció del tipus de condiciones 
d'execució de l'obra que es porti a terme: 

 

Condicions de execució Valor de la resistència mitja 

Mitjanes fcm= 1,50·fck+ 2 N/mm2 

Bones fcm= 1,35·fck+ 1,5 N/mm2 

Molt bones fcm= 1,20·fck+ 1,0 N/mm2 
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3.5.6.2. Assaigs característics 

Es realitzaran sempre i quan es vulgui confirmar la idoneïtat d'una determinada dosificació o un 
determinat formigó, sempre amb anterioritat a llur posada a l’obra. 

Aquest tipus d'assaig, que podrà anar precedit pels detallats en el subapartat anterior, es portarà a 
terme segons els següents requeriments: 

a. Es realitzaran per un Laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i 
Direcció Facultativa. 

b. Les provetes que s'extreguin per a realitzar els assaigs es conservaran a peu d'obra, 
exposades a agents atmosfèrics semblants, sinó iguals, als dels elements de formigó definitius. 

c. L'assaig s’estendrà a sis amassades com a mínim i el nombre de provetes a assajar dependrà 
del tipus de control que es realitzarà de l'obra. Si aquest és a nivell intens caldrà assajar un total de 
quatre provetes per amassada i si és a nivell normal aquest nombre serà de tres. 

d. Les resistències mitges obtingudes es consideraran satisfactòries si es compleix la relació: 

                x1 + x2 - x3 ≥ fck 

essent x1, x2 i x3 les resistències mitges a trencament de les provetes de les diferents amassades, 
ordenades totes de menor a major. 

3.5.6.3. Assaigs de control 

Corresponen als que s’han d’anar fent sistemàticament i en els termes que es detallaran més 
endavant, a mida de que es vagi realitzant l'obra. Serviran, per tant, per a conèixer quina és la 
resistència dels formigons utilitzats per l'execució dels elements estructurals de l'edifici. 

Aquests assaigs es realitzaran segons els següents requeriments: 

a. S'efectuaran per un laboratori homologat i consensuat per les dues parts, Contractista i 
Direcció Facultativa. 

b. El nombre de provetes a extreure de cada amassada serà de sis (6). Una es trencarà a 7 
dies, tres s'assajaran a 28 i les altres dues es conservaran amb la intenció de poder constatar la 
resistència a trencament de l'amassada més enllà del període de fraguat teòric, en el cas de que a 28 
dies no s'hagués assolit la resistència desitjada. La conservació d'aquestes dues provetes es 
perllongarà segons les instruccions específiques de la Direcció Facultativa o bé fins que les 
resistències obtingudes siguin satisfactòries. 

c. Les provetes s’extrauran a obra i es conservaran i trencaran segons les normes UNE 
83301:1991, UNE 83303:1984 i UNE 83304:1984. 

d. La resistència característica es determinarà de la següent manera, a partir de les resistències 
mitges xi obtingudes de cada amassada i: 

       - Si el nombre d'amassades és inferior a 6: 

fck= KN · x1 

       - Si el nombre d'amassades és igual o superior a 6: 
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                    fck= 2( x1+x2+...+x(m-1)/(m-1) - xm   ó 

                    fck= KN · x1 

         La més restrictiva de les dues. 

    Per ambdós casos el valor de m s'obté en funció del nombre d'amassades N: 

                    m= N/2; si N és parell i 

                    m= (N-1)/2, si N és senar. 

i el valor de KN segons el quadre següent: 

Número de amassades (N) Valor de KN 

2 0,88 

3 0,91 

4 0,93 

5 0,95 

6 0,96 

7 0,97 

8 0,98 

>8 1,00 

e. Es rebutjarà tot formigó del que s'obtinguin resistències característiques inferiors a les que 
constin en els documents de projecte, amb les toleràncies que figuren en la taula 1, sense que 
l'aplicació d'aquestes toleràncies comporti donar per bo un formigó de resistència característica inferior 
a els 15 N/mm2, excepte en els pous de fonamentació que aquesta cota es podrà reduir a 12,5 N/mm2. 

3.5.6.4. Assaigs de informació 

Corresponen als que caldrà realitzar a requeriment de la Direcció Facultativa, amb la finalitat de 
documentar-se del valor real de la resistència a trencament d'un o varis elements estructurals, o bé 
amb l'objectiu de constatar determinades característiques físico-mecàniques del formigó. 

La realització de campanyes d'aquest tipus d'assaig s'atindrà a les següents consideracions: 

a. Es diferenciaran quatre tipologies d'assaig: 

i. De fabricació i trencament de provetes formigonades i conservades en les mateixes 
condicions ambientals que els elements de formigó a assajar. 

ii. D'extracció i trencament de testimonis en elements ja construïts. 

iii. De campanyes d'assaigs no destructius -proves escleromètriques, ultrasons, etc.-. 

iv. De determinació del contingut de ciment, de la porositat i de la relació aigua-ciment. 

b. Les condicions específiques les establirà en cada cas la Direcció Facultativa. 
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c. Els criteris d’acceptació o rebuig de determinada partida es basaran en el càlcul de la 
resistència característica, segons els procediments referits a l'apartat anterior, punt c), admetent les 
mateixes toleràncies en la baixa resistència, més un 5%, o bé detectant valors de contingut de ciment, 
de la relació aigua-ciment i/o de la porositat diferents en un 10% als que s'hagin definit en els 
documents de projecte o hagi establert la Direcció Facultativa. 

3.5.7. ACER 

La Certificació de la idoneïtat dels acers utilitzats a l'obra, s'obtindrà realitzant els assaigs i proves que 
a continuació es detallen o mitjançant Certificats de Garantia expedits pel Laboratori o Laboratoris que, 
prèviament, que s'hagin establert. 

a. Abans de començar l'obra, cada vegada que es varia la forma o empresa de subministrament 
del material o cada 20 tones d'acer de cada diàmetre, caldrà que es porti a terme un assaig de 
verificació de la secció equivalent, de verificació de la geometria dels ressalts i de doblegat i 
adreçament. 

b. Abans, també, de començar l'obra, s'assajaran un total de sis provetes de cada diàmetre, tres 
d'elles a tracció i les restants a doblegat senzill, segons les condicions que estableixen a la EHE. 

c. Tanmateix, es realitzaran assaigs, en nombre de dues vegades en tota l'obra, si el control de 
l'execució és normal o tres si és intens o bé cada vegada que se sobrepassin les 50 tones d'acer de 
cada diàmetre, de determinació del límit elàstic, de càrrega de trencament i d'allargament en 
trencament. Aquest assaig es realitzarà sobre dues provetes de cada diàmetre. 

d. Independentment del nivell de control de l'obra i en el cas de requerir unions d'armadures per 
soldadura, es realitzaran els assaigs i controls d'aquestes, en els termes que es detallen en el Plec de 
Condicions per a la Posada a l’obra de l'Estructura Metàl·lica, en el nombre que determini la Direcció 
Facultativa al respecte. 

e. Els criteris d'acceptació o rebuig de les partides assajades se cenyiran als que estableix la 
instrucció EHE. 

3.5.8. EXECUCIÓ 

El control l'efectuarà la Direcció Facultativa o, en el seu cas, qui aquesta designi, fent-ho sobre tots 
aquells elements que estimi oportuns, especialment sobre els que es reflecteixen a la EHE, amb la 
freqüència i la intensitat que es consideri oportuna, en funció del nivell de control que s'estableixi en els 
documents de projecte. 

3.6. SEGURETAT 
Les condicions generals de seguretat per a la posada en obra del formigó armat les determina el Pla 
de Seguretat i Higiene del Treball, document que s'adjunta al projecta. 

S'insisteix, però en els següents punts: 

a. Tota persona que visiti, transiti o treballi a l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l'obra 
portarà el corresponent casc i calçat de seguretat homologats. 

b. S'evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant 
perfectament les àrees de treball. 
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c. Se suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors de formigó quan estigui plovent, 
nevant o existeixi vent amb velocitat superior a els 50 km/h, especialment a l'execució de murs i pilars 
o dels elements que portin implícita l'existència de bastides per a la seva execució. En el cas de vents 
forts es retiraran els materials i les eines que podessin caure. 

d. Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació -grues, ascensors, etc.- i cada tres mesos 
es realitzarà una revisió total dels mateixos. 

e. Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de les armadures i formigó aniran 
proveïts de guants i calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeïnes. Les armadures es penjaran 
per a realitzar llur transport per mitjà de bragues ben entrelligades i proveïdes de pestells de seguretat. 

f. Per a la instal·lació d'energia elèctrica per a proveir als elements auxiliars, com formigoneres, 
vibradors, etc., es disposarà a l'arribada dels conductors d'escomesa un interruptor diferencial, segons 
el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per la seva posta a terra es consultarà la NTE IEP 
"Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra". 

g. Quan la posada a l’obra del formigó es realitzi per un sistema de bombeig, els tubs de 
conducció estaran convenientment ancorats i es posarà especial cura en netejar la canonada després 
del formigonat, doncs la pressió de sortida dels àrids pot ésser causa d'accident. 

h. Quan s'utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de doble aïllaments. 

3.7. NORMATIVA 
-EHE. "Instrucción de Hormigón Estructural".  

-RC-03. “Instrucción para la recepción de cementos”. 

-NTE-EHU,    "Estructuras de hormigón armado. Forjados unidireccionales". 

-NTE-EHV,    "Estructuras de hormigón armado. Vigas". 

-NTE-EHS,    "Estructuras de hormigón armado. Soportes". 

-NTE-EHR,    "Estructuras de hormigón armado. Forjados reticulares". 

-CTE-SE-Cimientos. 

-"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos de España. Madrid 1989. 

-UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 

-UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la -determinación de la 
resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial. 

-UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la 
resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño). 

-UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los 
sulfatos. 

-UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
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-UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos de Bajo calor de 
hidratación. 

-UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

-UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del 
densímetro. 

-UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de 
casagrande. 

-UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo. 

-UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un suelo. 

-UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 

-UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo. 

-UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el 
método del permanganato potásico. 

-UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa. 

-UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. 

-UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un suelo. 

-UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 

-UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo cortante de una 
muestra de suelo en la caja de corte directo. 

-UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra de suelo en el 
equipo triaxial. 

-UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. 

-UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 

-UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

-UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. 

-UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

-UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. 

-UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar (SPT). 

-UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 

-UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 

-UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el ensayo de 
penetración con el cono (CPT). 

-UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados. 
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-UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 

-UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. 

-UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 

-ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil resistivity using the 
Wenner Four-Electrode Method. 

-ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. 

-NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento 
en agua. 

-NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 

-NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. 

 

 

NOTA: Aquest Plec de condicions tècniques es planteja de forma genèrica a fi efecte d'incloure inclòs 
aquells elements i processos no projectats però que pot ser necessari executar en obra i preveure així 
les condicions tècniques adequades. 

En aquest sentit cal indicar que donat aquest caràcter generalista i genèric, els Plecs de Condicions 
Tècniques estan subordinats a tots els efectes a la Documentació Tècnica i als Plànols de Projecte, i 
en son complementaris. 
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4. EXECUCIÓ I POSADA EN OBRA DE L'ACER LAMINAT 

4.1. OBJECTIUS 
Documentar els treballs relatius a l’execució i la posada en obra dels elements constituïts per acer 
laminat, d'acord amb la Memòria Tècnica i amb els plànols de projecte. 

4.2. CONDICIONS DE PARTIDA 
4.2.1. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l’execució dels elements d’acer laminat, caldrà 
que el Contractista redacti un document a on hi adjunti els següents conceptes: 

a. Certificat d’haver examinat el lloc a on s’hi executaran els treballs, incidint amb els termes de 
localització d’estructures existents, registres i línies de servei públic, tant en funcionament com no. 

b. Certificat d’haver realitzat un estudi respecte a l’accessibilitat del solar, tant a nivell local - 
entrades i sortides dels vehicles de subministrament de material- com global, estudiant, en aquest 
últim cas, sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el document que estimi oportú la Direcció 
Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles anomenats abans. 

c. Certificat de comprovació dels nivells resultants de l’execució dels moviments de terres que 
haguessin estat precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o respecte a les 
indicacions que la Direcció Facultativa hagués fet en el seu moment. 

d. Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els 
documents de projecte - Plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions -, adjuntant-hi un recull de 
totes aquelles dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportunes, amb l'objecte de que es 
garanteixi una  posta en obra de tots els elements de forma fidedigna. 

e. Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament, 
procediments de muntatge, etc., que té previst fer servir durant l’obra i dels que disposa fora d'ella en 
tot moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, durant el 
desenvolupament de la mateixa. 

f. Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, a on hi inclourà una relació 
dels procediments que té previstos per vetllar per aquesta idoneïtat: empreses adjudicatàries del 
control de qualitat dels materials, condicions pel seu emmagatzematge, etc. Aquest certificat anirà 
completat posteriorment amb un altre relatiu a la descripció particularitzada dels diferents materials, 
contingut del qual es detalla a l'apartat de condicions generals dels materials, i amb els certificats de 
idoneïtat dels soldadors que participin a l’obra. 

g. Documents que facin palès les característiques més rellevants dels elements de transport per 
la interior de l’obra i plànol explicatiu del lloc d'assentament de les grues, dels tallers de mecanitzat i/o 
manipulat del material. 

h. Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels tallers aliens a l’obra que subministrin el material. 
Aquests tallers seran capaços de realitzar els assaigs de control que es requereixin i portar al dia un 
registre de dades i resultats de les proves, que es podrà sol·licitat en qualsevol moment. 



Pàg. 52  Annex E 

 

4.2.2. PLÀNOLS DE TALLER 

A partir de l'especificat als plànols de projecte, el Contractista realitzarà els pertinents plànols de taller, 
que defineixin completament tots els elements de l'estructura metàl·lica, segons els criteris següents: 

a. Les bases de referència d'aquests plànols seran les mides de replanteig, comprovades 
prèviament a obra. 

b. Hi figuraran de forma complerta els conceptes que es relacionen a continuació: 

1. Dimensions necessàries per a definir inequívocament tots els elements de 
l'estructura. 

2. Les contrafletxes de bigues, quan estiguin previstes. 

3. La disposició de les unions, inclòs les provisionals d'armat, distingint quines unions 
són de força i quines de lligam. 

4. El diàmetre dels forats de reblons i cargols, amb indicació de la forma de mecanitzat. 

5. Les classes i diàmetres dels reblons i cargols. 

6. Les formes i dimensions de les unions soldades, la preparació de les vores, el 
procediment, mètode i posicions de soldadures, els materials d’aportament a utilitzar i 
l’ordre d’execució. 

7. Les indicacions sobre el mecanitzat o tractaments dels elements que les precisin. 

8. La nomenclatura a utilitzar per a representar els elements d’unió serà la que defineix 
la Normativa. 

c. Tot plànol de taller portarà indicats els perfils, la classe dels acers, els pesos i les marques de 
cadascun dels elements de l’estructura representat en ell. 

d.  El Contractista entregarà a la Direcció Facultativa abans del començament de l’execució a 
taller, dos jocs de còpies dels plànols de taller, dels que, dos jocs han d’ésser revisats per aquella; se 
l’hi entregarà un de signat, indicat les correccions que s’estimin oportunes. En cas de que n’existeixi 
alguna, el Contractista deurà refer els plànols i sotmetre’ls a llur aprovació definitiva, segons el mateix 
procediment. 

e.  Si durant l’execució de l’obra s’introdueixen modificacions de la mateixa, caldrà procedir a la 
manera que acabin reflectint exactament les solucions finalment adoptades.  En cas de que calgui 
modificar detalls, es requerirà l’autorització expressa de la Direcció Facultativa, devent quedar 
constància en els plànols de taller de les variacions introduïdes. 

f. Es realitzaran plantilles a escala natural de tots els elements que ho requereixin, especialment 
de nusos i carteles d’unió. Per això, es farà ús de personal especialitzat, atenent-se a les toleràncies 
que estableix el CTE-SE-Acero, que treballarà sobre el material suficientment indeformable i 
indeteriorable per llur manipulació. 

g.  Per cada plantilla, que s’ajustarà a les cotes establertes en els plànols de taller, s’indicarà el 
número d’identificació de l’element a que correspongui, així com els plànols en que es defineixi aquest 
element. 
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h.  No serà preceptiva la utilització a escala natural quan el tall s’efectuï amb maquinària d'oxitall 
automàtica, que treballi a partir de plantilles reduïdes. 

4.2.3. PROGRAMA DE MUNTATGE 

El Contractista, basant-se en les indicacions del Projecte i sempre que no figuri com a Documentació 
del mateix, redactarà un programa de muntatge, que deurà ésser aprovat per la Direcció Facultativa 
prèviament al començament dels treballs de l’obra, detallant com a mínim els extrems següents: 

a.  Descripció de l’execució en fases, ordres i temps de muntatge dels elements de cada fase. 

b.  Descripció de l’equip que farà servir pel muntatge de cada fase. 

c.  Detall dels estintolaments, cintres o altres elements de subjecció provisional. 

d.  Personal precís per a la realització de cada fase, amb especificació de llur qualificació 
provisional. 

e.  Elements de seguretat i protecció del personal. 

f. Comprovació de les anivellacions, alineacions i aplomaments. 

4.3. MATERIALS 
4.3.1. REQUERIMENTS  GENERALS 

Aquest Plec de Condicions fa referència als materials que s’esmenen a continuació: 

1. Acers laminats: S235, S275, S355. 

2. Acers en cargols: A4t, A5t, A8t, i A10t. 

3. Acers en barres: B 500 S, etc. 

Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, són preceptius de 
complir a l’obra, per tal de portar a terme l’execució dels elements d’acer laminat, i serviran de base 
per a emetre qualsevol esmena al projecte. 

a. El Contractista, a requeriment de la Direcció Facultativa, quedarà obligat a emetre un 
document a on hi figurin les propietats i les característiques més rellevants de tots els materials que 
s’utilitzarà en obra. Aquest document, si la Direcció Facultativa ho estima oportú, anirà certificat per 
l’empresa adjudicatària del control de qualitat. Les esmentades propietats i característiques seran, com 
a mínim, les següents: 

1. Resistència a la tracció. 

2. Límit de fluència. 

3. Allargament de trencament. 

4. Doblegat. 

5. Resiliència. 

6. Procediment de fabricació empleat. 

7. Soldabilitat. 
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b. La Direcció Facultativa podrà en tot moment requerir els assaigs que estimi oportuns, per tal 
de constatar tots els punts detallats i els que considerés de interès per la realització de la posta en 
obra de l’acer laminat. 

c. L’emmagatzematge dels productes tipus perfil - seccions obertes i tancades, plans amples i 
xapes- es farà protegint-los dels agents atmosfèrics directes, especialment de les pluges i nevades, 
així com del terreny.  Si l’ambient a on es fa l’emmagatzematge fos agressiu pels materials, caldrà, 
salvaguardar-los d’aquest ambient amb les proteccions adients. 

4.3.2. ACER PER A PERFILS LAMINATS 

Les condicions específiques que deuran complir els acers laminats, queden reflexades a continuació: 

a. El tipus i qualitat de l’acer a emprar a cada cas quedarà definit en els plànols i documents de 
projecte. En cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d’aquest en un element en concret, 
caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material: 

- Perfils laminats: S275 JR. 

- Perfils buits: S275 JR. 

b. El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels acers dels 
productes laminats que subministri, d’acord amb l'establert pel Codi Tècnic CTE-SE-Acero. De la 
mateixa manera, garantitzarà que les mides i pesos dels productes subministrats satisfacin les 
toleràncies que es detallen al capítol 11 del mateix Codi pel que respecta a la perfileria de secció 
transversal oberta (perfils en H, I, L ò T). 

c. Els perfils servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals i en relleu. 

d. De la mateixa manera, la perfileria portarà marcada a intervals la classe d’acer.  Aquesta 
marca deurà ésser realitzada en el procés de laminat, per troquelat o mitjançant pintura indeleble. 

e. La identificació de l’acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran 
les següents dades: 

1. Nom i adreça de l'Empresa subministradora. 

2. Data del subministrament. 

3. Identificació del vehicle que el transporta. 

4. Quantitat que se subministra. 

5. Denominació i designació de l’acer. 

6. Restriccions de llur utilització, en el seu cas. 

7. Nom i adreça del comprador, així com del destinant. 

8. Referència de la comanda. 

4.3.3. ACER PER A XAPES I PLANS AMPLES 

Les condicions específiques que deuran complir els acers per aquest tipus d'elements, queden 
reflexades a continuació: 
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a.  El tipus i qualitat de l’acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de 
projecte. En el seu cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d’aquest en un element en 
concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material: 

-Elements de gruixos ≤45 mm: S275 JR. 

-Elements de gruixos  45 ≤ g ≤ 65 mm: S 275 J0. 

-Elements de gruixos 65 ≤ g ≤ 95 mm: S 275 J2. 

b.  El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes 
laminats que subministri, d'acord amb l'establert pel Codi Técnic, sempre i quan els assaigs s'hagin 
realitzat segons l'establert al mateix. Tanmateix, garantitzarà que les mides i pesos dels productes 
subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen al capítol 11 del CTE-SE-Acero. 

c.  Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals segons el 
procediment que aquest últim consideri. 

d.  La identificació de l’acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran 
les següents dades: 

1. Nom i adreça de l’empresa subministradora. 

2. Data del subministrament. 

3. Identificació del vehicle que el transporta. 

4. Quantitat que se subministra. 

5. Denominació i designació de l’acer. 

6. Nom i adreça del comprador, així com del destinatari. 

7. Referència de la comanda. 

4.3.4. ACER EN CARGOLS 

Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats pels cargols, queden reflexades a 
continuació: 

a. El tipus i qualitat de l’acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de 
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d’aquest en un element en 
concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material: 

- Cargols ordinaris: CLASE 4.6 

- Cargols calibrats: CLASE 5.6 

- Cargols d'alta resistència: CLASE 10.9 

b.  El tipus de material que s'especifiqui per als cargols tant explícitament en els plànols com 
implícitament en aquest Plec de Condicions, serà extensible al material utilitzat pels elements 
complementaris, és a dir, femelles i volanderes. 

c.  El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes 
que subministri, d'acord amb l'establert pel Codi Técnic.. De la mateixa forma, garantitzarà que les 
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mides i pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen al capítol 11 del 
CTE-SE-Acero. 

d.  Els cargols servits a obra portaran les sigles del fabricant en relleu. De la mateixa manera, 
portarà el tipus i classe d’acer. 

e.  La identificació de l’acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran 
les següents dades: 

1. Nom i adreça de l’empresa subministradora. 

2. Data del subministrament. 

3. Identificació del vehicle que el transporta. 

4. Quantitat que se subministra. 

5. Denominació i designació de l’acer. 

6. Nom i adreça del comprador, així com del destinatari. 

7. Referència de la comanda. 

4.3.5. ACER EN REBLONS 

Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats pels reblons, queden reflexes a 
continuació: 

a.  El tipus i qualitat de l’acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents de 
projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d’aquest en un element en 
concret, caldrà utilitzar acer del tipus S 275 JO. 

b.  El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes 
que subministri, d'acord amb l'establert pel CTE-SE-Acero. D’igual manera, garantirà que les mides i 
pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen al capítol 11 del CTE-SE-
Acero. 

c.  La identificació de l’acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran 
les següents dades: 

1. Nom i adreça de l’empresa subministradora. 

2. Data de subministrament. 

3. Identificació del vehicle que el transporta. 

4. Quantitat que se subministra 

5. Denominació i designació de l’acer. 

6. Nom i adreça del comprador, així com del destinatari. 

7. Referència de la comanda. 
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4.3.6. ACER EN BARRES 

Les condicions específiques que deuran complir els acers utilitzats per les barres queden reflectides a 
continuació: 

a.  El tipus i qualitat que deuran emprar en cada cas, quedarà definit en els plànols i documents 
de projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d’aquest en un element en 
concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material: 

- Acers llisos sense cap especificació: S 275 JR 

- Acers llisos d'alta resistència: S 450 J0 

- Acers corrugats: B 500 S, soldable. 

b.  El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes 
que subministri, d'acord amb l'establert pel Codi Técnic pels rodons d’acer llis, i la EHE, pels acers 
corrugats. De la mateixa manera, garantirà que les mides i pesos dels productes subministrats 
satisfacin les toleràncies que es detallen al capítol 11 del mateix Codi. 

c.  La identificació de l’acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi figuraran 
les següents dades: 

1. Nom i adreça de l’empresa subministradora. 

2. Data del subministrament. 

3. Identificació del vehicle que el transporta. 

4. Quantitat que se subministra. 

5. Denominació i designació de l’acer. 

6. Nom i adreça del comprador, així com del destinatari. 

7. Referència de la comanda. 

4.3.7. MATERIAL D'APORTAMENT EN SOLDADURES 

Les condicions específiques que deuran complir els materials d'aportament a les unions soldades 
queden reflectides a continuació: 

a.  El tipus i qualitat del material a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents 
de projecte. En el cas de que no hi figurés o podés existir una indefinició d’aquest en un element en 
concret, caldrà utilitzar-ne de qualitat estructural, apropiada a les condicions de la unió i del soldeig i de 
les característiques mínimes següents: 

1. Resistència a la tracció: 

- 235 N / mm², per a acers del tipus S 235. 

- 275 N / mm², per a acers del tipus S 275. 

- 355 N / mm², per a acers del tipus S 355. 

- 450 N / mm², per a acers del tipus S 450. 



Pàg. 58  Annex E 

 

2. Allargament a la ruptura: >20% per a qualsevol tipus d’acer. 

3. Resiliència: S’adequarà a la qualitat de l’acer i al tipus d'estructura, no podent, en cap cas, 
ésser inferior a 5,00 kpm/cm². 

b.  Tret del cas en que ho fixi la Direcció Facultativa, s’admetran, segons els casos i posicions de 
soldeig, les següents qualitats d’elèctrode: 

1. Estructural intermitja. 

2. Estructural àcida. 

3. Estructural bàsica. 

4. Estructural orgànica. 

5. Estructural de rutil. 

6. Estructural de titani. 

De la mateixa manera, s'admet l'ús d’elèctrodes normals o de gran penetració. 

c.  L'ús d’elèctrodes s'atendrà a l'especificat pel fabricant. Els elèctrodes de revestiment hidròfil, 
especialment els elèctrodes bàsics, s’empraran perfectament secs. Amb aquest objectiu, s'introduiran i 
conservaran en un dessecador, fins el moment de llur utilització. 

d.  El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes 
que subministri, d'acord amb l'establert per les normes UNE 14 003 2R 86 i UNE 14 022 1R 72. 

e.  La identificació dels elèctrodes subministrats a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi 
figuraran les següents dades: 

1. Nom i adreça de l’empresa subministradora. 

2. Data del subministrament. 

3. Identificació del vehicle que el transporta. 

4. Quantitat que se subministra. 

5. Denominació i designació del material. 

6. Nom i adreça del comprador, així com del destinatari. 

7. Referència de la comanda. 

4.3.8. PINTURES I PROTECCIONS 

Les condicions específiques que deuran complir els materials de protecció queden reflectides a 
continuació: 

a.  La pintura es rebrà i emmagatzemarà en recipients tancats, amb l'etiqueta del seu fabricant. 

b.  Si en un projecte no s'especifica el contrari, la pintura en els elements estructurals embolicats 
per altres materials o exposats a l'aire en interiors, assegurarà una protecció no menor que la 
proporcionada per dues capes de pintura tradicional, que contingui un 30 % d'oli de llinosa cuit, i en els 
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elements exposats a la intempèrie, no menor que la proporcionada per tres capes de la mateixa 
pintura. 

c.  Abans del pintat es presentaran mostres de pintura per a realitzar les anàlisis i assaigs 
prescrits en el projecte, i es pintaran mostres per a jutjar del color i l'acabat. 

d.  Els tipus de proteccions de l’acer, classes i característiques de les pintures a utilitzar, nombre 
de capes, colors, acabats, etc., poden consultar-se en el Plec de Condicions específic de les pintures. 

4.3.9. CINTRES I APUNTALAMENTS 

Els requeriments específics per a la recepció de les cintres i els elements d'apuntalament són els que 
es detallen: 

a.  Els elements que s'utilitzin d'apuntalament o de cintra seran d’acer. Preferentment seran 
estructures provisionals realitzades amb el mateix material que s'executi la resta de l’obra d’acer o, en 
cas contrari, podran utilitzar-se elements manufacturats, dels quals la Direcció Facultativa donarà el 
seu vist i plau. 

b.  Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de muntatge i/o formigonat, quan 
correspongui -en aquest últim cas seran vigents les condicions de les cintres, encofrats i motlles, 
detallades en l'apartat 3.10. del Plec de Condicions de la Posada en Obra del Formigó Armat-, sense 
presentar deformacions ni assentaments apreciables, inferiors, en qualsevol cas, a 1/1000 de la 
longitud de l’element que estigui realitzant, tret d’indicació contrària de la Direcció Facultativa. 

c.  Les estructures que constitueixen les cintres i els apuntalaments seran autoestables. A tal fi 
podran disposar-se acompanyades de ternals o calbes que assegurin llur estabilitat. 

d.  Podran utilitzar-se perfils que siguin fruit del reciclatge d'altres partides de l’obra. El 
Contractista caldrà que sol·liciti per escrit a la Direcció Facultativa la utilització de perfils reciclats, 
provinents d'una altra obra. 

4.4. EXECUCIÓ 
4.4.1. CONDICIONS GENERALS 

El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per a la realització dels treballs 
d'execució dels elements de l'estructura metàl·lica. A tal fi, caldrà que observi les següents 
puntualitzacions: 

a.  Restarà a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions de les conduccions 
públiques d'aigua, gas, clavegueram, etc., així com el manteniment en perfecte estat de les 
construccions que pertanyin a les finques contigües a l’obra. 

b.  D’igual manera, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o 
desperfectes que s'haguessin produït per efecte de l’execució de l'estructura metàl·lica. 

c.  Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora 
de servei es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi de que aquesta decideixi la solució convenient. 

d.  Deuran efectuar-se els estrebats necessàris per tal de garantir la seguretat de les operacions 
i la bona execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament instruïdes a tal efecte 
per la Direcció Facultativa. 
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e.  El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi 
oportuns per tal de realitzar l’obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i eliminació de 
les aigües que podessin aparèixer, tant degudes a moviments del nivell freàtic com per l'acumulació de 
l'aigua de pluja, així com la instal·lació dels punts de llum i connexió a les xarxes elèctrica general i de 
clavegueram, segons correspongui. 

f. En cap cas el Contractista estarà facultat per a variar pel seu compte les dimensions, posició, 
nombre d'elements, característiques de les unions, geometria, procediment constructiu o tipus de 
qualsevol dels elements que constitueixin l'estructura metàl·lica, sense el vist i plau de la Direcció 
Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la conveniència d'efectuar aquells canvis que estimi 
oportuns, de forma que l'Arquitecte Director, si ho troba adequat, pugui aplicar-los en l’execució de 
l’obra. 

g.  El Contractista s'assegurarà de que l’emmagatzematge de material sobre els elements ja 
construïts no modifiquin les hipòtesis de càlcul que s'han tingut en compte en el càlcul de l'estructura. 
Qualsevol dubte al respecte, especialment per desconeixement d'aquestes hipòtesis, es consultarà a 
la Direcció Facultativa, per a que determini la viabilitat de la solució. 

4.4.2. REPLANTEIG 

L’inici de les tasques de l’execució dels elements de l'estructura metàl·lica tindran com a punt de 
partida les relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllarà perquè se satisfacin els següents 
punts: 

a.  La senyalització del replanteig es realitzarà amb mitjans perdurables, replantejant de nou 
quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades anteriorment. Serà aconsellable 
situar els eixos dels elements estructurals a executar, marcant-los amb pintura, guix de color o blauet 
sobre els fonaments o punts d'arrencada d'aquells. 

b.  El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de 
replanteig que l'hi podessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos plànols o documents de 
projecte, el Contractista està obligat a comunicar aquesta a la Direcció Facultativa per a què es 
manifesti donant prioritat a un o altre. De no fer-ho així, no podrà argumentar error en el projecte, en el 
supòsit d'haver optat per la solució incorrecta. 

c.  Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es 
modificaran per sobre les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per a cada element més 
endavant, sense coneixement de la Direcció Facultativa. De la mateixa manera, no es podrà variar llur 
posició absoluta ni relativa, si no és amb el vist i plau de l'Arquitecte Director. 

4.4.3. POSADA EN OBRA. PRESCRIPCIONS GENERALS 

El Contractista deurà vetllar pel compliment de les següents condicions de caràcter general, referents 
a la posada en obra de l'estructura metàl·lica. De la mateixa manera, vetllarà perquè es materialitzin 
les de caràcter més específic, que es tindrà ocasió de detallar més endavant en altres subapartats. 

Les referides condicions se sintetitzen en els següents termes: 

a.  No es podrà sol·licitar a càrrega cap element, fins que la Direcció Facultativa no hagi donat el 
seu vist i plau respecte a la col·locació de rigiditzadors, elements secundaris d'unió, acartel·laments, 
connectadors, etc. 
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b.  L’execució de cada element es realitzarà d'acord amb el pla prèviament acordat 
conjuntament pel Contractista i la Direcció Facultativa. 

c.  Si un determinat element o elements treballessin conjuntament amb masses de formigó 
armat, caldrà consultar el Plec de Condicions per a la Posada en Obra del Formigó Armat, per una 
banda, i el relatiu a la Posada en Obra de l'Estructura Mixta, per l'altre. 

d.  Els perfils, xapes i plans amples constituents de l'estructura es col·locaran nets i exempts 
d'òxid no adherent, greix o qualsevol altra substància perjudicial, a no ser que la Direcció Facultativa o 
els plànols estableixin el contrari. 

Els cargols i perns, així com les volanderes i femelles corresponents, es col·locaran també en les 
mateixes condicions. 

e.  Es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents en un 
mateix element estructural, així com acers que provinguin del reciclatge, a no ser que la Direcció 
Facultativa ho contradigui per escrit. 

f. Els perfils i els elements de l'estructura en general, s'ajustaran als documents de projecte, 
especialment en la llargada, posició relativa i longituds dels cordons de soldadura. 

g.  El doblegat dels espàrrecs d'ancoratge es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a 
velocitat moderada. Està interdit l'adreçament de colzes. Els radis de doblegament dels mateixos es 
dimensionaran d'acord amb els criteris que estableix la Norma EHE. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d’assaigs amb líquids penetrants, per tal de 
determinar l'aparició de fissures en el procés de doblegat. 

h.  Les distàncies entre barres seran tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el valor 
més restrictiu dels següents: 

1. Dos centímetres (2 cm). 

2. El diàmetre de la barra més gran. 

3. 1,25 vegades de la mida màxima de l'àrid. 

i. En referència als recobriments o distàncies mínimes de les barres d'ancoratge als paraments, 
es fixen les que estableix la norma EHE. Els documents de projecte o, per defecte, la Direcció  
Facultativa fixaran quina és l’agressivitat de l’ambient a cada cas. 

La longitud de les barres d'ancoratge, sempre i quan no estigui definida als plànols, es calcularà 
segons el quadre següent, en funció del tipus d’acer que constitueixi a les barres i del diàmetre 
d'aquestes. 

L'ancoratge es farà amb l'ajuda de patilles; les longituds del quadre corresponen al tram recte de 
l'ancoratge. 

j.  A totes les manipulacions de càrrega, descàrrega, transport, emmagatzematge a peu d'obra i 
muntatge, es tindrà la màxima cura a no danyar els elements estructurals, especialment a les zones 
de subjecció per l'elevació. 
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k. Durant l’emmagatzematge, es procedirà a la correcció de qualsevol defecte que pogués 
haver-se produït a les tasques de manipulació esmentades en el subapartat precedent. 

En el cas de que un defecte no pogués corregir-se o existís algun tipus de dubte respecte el correcte 
comportament resistent posterior de la peça afectada, aquesta serà rebutjada, marcant-la a l’efecte per 
deixar-ne constància. 

4.4.4. PRESCRIPCIONS GENERALS PER A LA POSADA EN OBRA DE LES CINTRES I 
ELS APUNTALAMENTS 

A la posada en obra de les cintres i apuntalaments, caldrà observar les prescripcions generals que a 
continuació es detallen: 

a.  Els diferents elements que constitueixen els apuntalaments i/o cintres es retiraran sense 
produir sotragades i/o cops contra l'estructura, disposant, si els elements són de certa importància o la 
Direcció Facultativa ho estima oportú, gats hidràulics, cunyes o altres mecanismes amortidors. Les 
operacions de desapuntalament es portaran a terme segons el pla o procés constructiu que es detalli 
en el projecte. Si aquest no existís, es consultarà al respecte a la Direcció Facultativa la forma i 
moments de fer-les. La Direcció Facultativa podrà instruir la realització dels assaigs corresponents per 
tal de poder fixar el moment del desapuntalament dels diferents elements. 

b.  Els elements i sistemes d'apuntalament, un cop col·locats a obra, seran autoestables segons 
el detall expressat a l’apartat 3.9 d’aquest plec. En aquells casos en els que l'alçada dels mateixos 
sigui superior a 5,0 metres, caldrà que la Direcció Facultativa doni el vist i plau del sistema 
d'apuntalament i el seu arriostament.  

c.  Quan el temps transcorregut entre l’execució de l'apuntalament i el d'entrada en 
funcionament o càrrega sigui superior a un mes, caldrà fer una revisió exhaustiva d'aquell. 

4.4.5. MUNTATGE 

Durant el muntatge de l'estructura i dels seus elements s'observaran les següents condicions: 

a.  La subjecció provisional dels elements estructurals s'efectuarà amb grapes o cargols, o 
mitjançant qualsevol altre element que el seu ús quedi avalat per l'experiència, tenint, a més, la certesa 
de que pugui resistir adequadament els esforços generats en aquesta fase. 

b.  Durant el muntatge es realitzarà l'ensamblatge dels diferents elements que composin 
l'estructura, amb les toleràncies admeses al capìtol 11 del CTE-SE-Acero. 

c.  No es procedirà a executar cap unió definitiva, ja sigui reblonada, cargolada o soldada, 
mentre no se certifiqui que els elements estructurals resten disposats correctament, d'acord amb 
l'especificat en els plànols de projecte i en els de taller, redactats pel Constructor. 

En els casos de que existeixin elements de correcció, no es començarà l’execució definitiva mentre no 
existeixi l'absoluta certesa de que tots els elements resten correctament disposats, i que la forma 
actual quedarà corregida amb la implementació dels elements anomenats. 

d.  En les unions reblonades i/o cargolades s'atendrà al prescrit en els apartats 4.6, 4.7, 4.8, i 4.9 
del present. En unions soldades al prescrit en l'apartat 4.11. 

e.  Les unions de muntatge i altres dispositius auxiliars utilitzats es retiraran només quan 
l'autoestabilitat de l'estructura quedi garantida. 
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f. Tret d’indicació expressa en sentit contrari en els plànols de projecte o de la Direcció 
Facultativa, no es muntaran jàsseres i pilars a més de dues plantes damunt de l'últim forjat construït. 

g.  Referint-nos al ritme de la construcció dels murs, aquest quedarà fixat en cada cas mitjançant 
les ordres emeses per la Direcció Facultativa, atenent a l'establert al punt a) del present apartat, en el 
cas de que aquests murs actuïn com a elements estabilitzats davant de càrregues horitzontals. 

4.4.6. UNIONS REBLONADES 

Per a l’execució de les unions reblonades, es tindran en compte els punts que es detallen a 
continuació, i que complementen als de caràcter més general, ja detallats en subapartats anteriors.  
Els referits punts són els següents: 

a.  Les prescripcions relatives a l’execució dels taladres queden definides a l'apartat 4.9 del 
present. 

b.  Les condicions i procediments per a llur escalfament, col·locació i comprovació dels reblons 
col·locats, es farà d'acord amb el que explicita el Codi Técnic CTE-SE-Acero. 

4.4.7. UNIONS AMB CARGOLS ORDINARIS I CALIBRATS 

Per a l’execució i posada en obra de les unions amb cargols ordinaris i calibrats es tindran en compte 
les consideracions descriptes al capìtol 10 del CTE-SE-Acero. 

4.4.8. UNIONS AMB CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA 

Per a l’execució i posada en obra de les unions amb cargols d'alta resistència es tindrà en compte les 
especificacions del Codi Técnic CTE-SE-Acero. Especialment es vetllarà pel compliment de les 
següents condicions: 

a.  Les superfícies dels perfils a unir que quedaran totalment en contacte, estaran preparades 
mitjançant sorrejat de sorra o granalla d’acer. 

b.  Les superfícies abans esmentades podran estar protegides amb pintura. En el cas de que ho 
estiguin, el Contractista facilitarà a la Direcció Facultativa un full de característiques d'aquesta pintura i 
condicions per llur imprimació, per tal de garantir que els coeficients de fregament considerats en el 
càlcul quedin coberts. La Direcció Facultativa, a més, podrà exigir els assaigs que consideri oportuns 
amb l'objectiu de certificar els coeficients de fregament abans esmentats. 

c.  No s’admetrà sota cap concepte l'apretament dels cargols sense claus dinamomètrics o eines 
que mesurin el parell d'apretament. 

d.  La Direcció Facultativa es reserva el dret de reforçar les unions cargolades amb soldadura, a 
tenor del no compliment de les condicions específiques detallades abans. 

4.4.9. EXECUCIÓ DE LES PERFORACIONS 

Per a l’execució de les perforacions es tindran en compte els punts que es detallen a continuació i que 
complementen els de caràcter més específic ja detallats en subapartats anteriors. Els referits punts 
són els següents: 

a.  Els forats per a reblons i cargols es faran amb la perforadora, excepte en aquells casos que la 
Direcció Facultativa autoritzi els punxons. 
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b.  El forat es farà preferentment a forat reduït per a poder realitzar a obra una rectificació de 
coincidència. En aquest cas, el diàmetre serà 1 mm més petit que el diàmetre definitiu. 

c.  La rectificació dels forats d'una costura es farà mitjançant escaire mecànic. Es prohibeix fer-
ho amb broca pesant o llima. 

d.  Perforat simultani: Es recomana que sempre que sigui possible, es foradin d'una sola vegada 
els forats que travessen dues o més peces, després d'armades, emmordassant-les o cargolant-les 
fortament. Després de fer els forats, les peces se separaran per a eliminar les rebaves. 

e.  Forats per a cargols i reblons: Els forats destinats a allotjar cargols calibrats i d'alta 
resistència, s'executaran sempre amb perforadora de diàmetre igual al nominal de l'espiga. Per a 
cargols ordinaris i reblons, el diàmetre serà 1,5 mm més gran que el de l'espiga, amb les mateixes 
toleràncies. 

4.4.10. ARMAT DE PECES 

Aquesta operació té per objecte presentar a taller cada un dels elements estructurals que ho 
requereixin, acoblant les peces que s'hagin elaborat, sense forçar-les, a la posició relativa que tindran 
una vegada efectuades les unions definitives. S'armarà el conjunt de l’element, tant la part que ha de 
fer-se a taller com la que es realitzarà a peu d'obra, de cara a garantir una execució correcta a peu 
d'obra. 

Per a la realització de l'armat de les peces es requereix el compliment de les condicions que estableix 
el Codi Técnic. 

4.4.11. UNIONS SOLDADES 

Per a la realització de les unions soldades, es compliran les condicions que estableix la part 10 del 
CTE-SE-Acero. 

4.4.12. EXECUCIÓ D'ELEMENTS A TALLER 

 Per a la realització de les parts que calgui fer a taller, tant per exigències de la Direcció Facultativa 
com de projecte, es tindran en compte les prescripcions que fixa el capìtol 10 del CTE-SE-Acero 

4.4.13. EXECUCIÓ D'ELEMENTS A PEU D'OBRA 

Per a la realització de les parts que calgui fer a obra, tant per exigències de la Direcció Facultativa com 
de projecte, es tindran en compte les prescripcions que fixa el capìtol 10 del CTE-SE-Acero. 

4.4.14. TOLERÀNCIES ADMISSIBLES A L’EXECUCIÓ 

La presa de longituds s'efectuaran amb regla o cinta mètrica, de precisió no inferior al 0,1%. Les 
fletxes en barres s'establiran fent ús d'un cable tensat que transcorri per punts corresponents de les 
seccions extremes. 

Les toleràncies dimensionals i de pes dels perfils i xapes són les establertes pel capìtol 11 del CTE-
SE-Acero. 

4.4.14.1. Elements realitzats al taller 

Tot element estructural fabricat al taller i enviat a l’obra complirà les toleràncies següents: 
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a. Toleràncies de longitud: Es respectaran els valors màxims establerts pel Codi Técnic CTE-
SE-Acero. 

b. Toleràncies de forma: La fletxa màxima de qualsevol element estructural recte no deurà ésser 
superior  a 1/1500 de la seva longitud, ni a 10 mm. 

 En el cas d'elements simples (pilars, jàsseres, etc.) es prendrà com a longitud la distància entre els 
seus dos extrems. 

Per als elements compostos, tipus encavallada, la comprovació deurà efectuar-se per partida doble; a 
nivell de conjunt, definint com a longitud la distància entre nusos extrems, i al de cada element, 
prenent com a longitud la distància entre els seus dos punts d'unió a la resta de l’entramat. 

4.4.14.2. Conjunts muntats a l’obra 

Tot conjunt muntat a l’obra complirà les següents toleràncies: 

a. Toleràncies dimensionals: les toleràncies en les dimensions fonamentals dels conjunts 
muntats a obra, s'obtindran per addició de les toleràncies admeses per cada element singular a 
l'apartat 4.14.1, sense que arribi a sobrepassar-se el màxim de ±15 mm. 

b. Desploms: la tolerància en el desplom d'un pilar, mesurat horitzontalment entre dos pisos 
qualsevol, no serà superior a 1/1000 de la diferència d'alçada entre els pisos, sense sobrepassar en 
cap cas el valor global de ±25 mm. 

La tolerància en el desplom entre els recolzaments d'una biga qualsevol, no serà superior a 1/250 del 
seu cantell, valor que es reduirà a la meitat en el cas de bigues carril. 

4.4.14.3. Unions 

Les toleràncies admeses en les unions queden acotades pels valors següents: 

a. Forats per a reblons i cargols:  

Els forats corresponents a unions per reblons, cargols ordinaris, cargols calibrats i cargols d'alta 
resistència, s'atendran a les toleràncies que s'estableixen a continuació, amb independència de quin 
sigui el mètode de perforació a emprar: 

- En cargols calibrats tan sols s’admetran toleràncies en cap cas majors de 0,15 mm, per 
diàmetres no menors de 19 mm. 

- Per reblons i qualsevol altre tipus de cargols no s’admetran toleràncies superiors a ±1 mm per 
a diàmetres compresos entre 13 mm i 17 mm, ±2 mm per a diàmetres de 19 a 23 mm, i ±3 mm 
per a diàmetres de 25 a 28 mm. 

b. Soldadures: Les toleràncies en les dimensions dels bisells de preparació de vores, i en les 
longituds i colls de soldadura, són les que s'indiquen a continuació: 

- ± 0,5 mm per a dimensions fins a 15 mm. 

- ± 1 mm per a dimensions entre 16 i 50 mm. 

- ± 2 mm per a dimensions entre 51 i 150 mm. 

- ± 3 mm per a dimensions superiors a 150 mm. 
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4.4.15. PROTECCIONS 

Les condicions que deuran complir les proteccions varien segons els casos, d'acord amb la relació 
dels subapartats següents: 

4.4.15.1. Superfícies en contacte 

a. Les superfícies que hagin de restar en contacte amb les unions de l'estructura es netejaran en 
la forma especificada als apartats 4.3.1, 4.6 i 4.7 i no es pintaran llevat d’indicació expressa en sentit 
contrari. 

b. Les superfícies que hagin de restar en contacte amb les unions amb cargols d'alta resistència 
no es pintaran mai i rebran una neteja o tractament d'acord amb les condicions establertes a l'apartat 
4.8 del present. 

c. Les superfícies que hagin de soldar-se no estaran pintades ni impreses a una amplada 
mínima de 100 mm fins el cantell de la soldadura. 

4.4.15.2. Superfícies contigües al terreny 

a. Per evitar a possibles corrosions és precís que les bases dels pilars i parts estructurals que 
puguin estar en contacte amb el terreny restin embegudes en formigó. 

Aquests elements no es pintaran; per a evitar llur oxidació, si han d'estar algun temps a la intempèrie, 
es recomana llur protecció amb lletada de ciment. 

4.4.15.3. Preparació de les superfícies 

a. Les superfícies que hagin de pintar-se es netejaran acuradament, eliminant tot rastre de 
brutícia, pellofes, òxid, gotes de soldadura, escòria, etc., de forma que restin netes i seques. 

b. La neteja es realitzarà amb rasqueta i raspall de pues d’acer, o bé, quan s'especifiqui, per 
decapat, sorrejat de sorra o qualsevol altre tractament. Les taques de greix s’eliminaran amb 
dissolucions alcalines. 

4.4.15.4.  Execució del pintat 

a. A l’execució del pintat caldrà tenir en compte les condicions d'ús indicades pel fabricant de la 
pintura. 

b. Quan el pintat es realitzi a l'aire lliure, no s'efectuarà en temps de gelades, neu o pluja, ni quan 
el grau de humitat de l’ambient sigui tal que es puguin preveure condensacions a les superfícies a 
pintar. 

c. Entre la neteja i l'aplicació de la capa d’imprimació, transcorrerà el menor temps possible, no 
admetent-se un temps superior a les vuit hores. 

d. Entre la capa d’imprimació i la segona capa, transcorrerà el termini d’assecat fixat pel fabricant 
de la pintura; si no s'especifiqués, caldrà que aquest marge de temps sigui de trenta-sis hores. Caldrà 
procedir igualment entre la segona i la tercera capa, quan existeixi. 
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4.4.15.5. Pintat al taller 

a. Tot element de l'estructura, menys els indicats en els apartats 4.15.1 i 4.15.2, rebrà a taller 
una capa d’imprimació abans d'ésser entregat per a llur muntatge. 

b. La capa d’imprimació s'aplicarà amb l'autorització del Director d'Obra, després de que aquest 
o la persona que delegui hagi realitzat la inspecció de les superfícies i de les unions de l'estructura 
realitzada a taller. 

Les parts que restaran de difícil accés després de llur muntatge, però sense estar en contacte, rebran 
la segona capa de pintura i la tercera si així ho prescriuen els documents de projecte, després dels 
corresponents terminis d’assecat. 

El pintat s'efectuarà preferentment a un local cobert, sec i a l'abric de la pols. Si això no és practicable, 
podrà efectuar-se a l'aire lliure amb les condicions indicades en l'apartat 4.15.4. 

4.4.15.6. Pintat a peu d'obra 

a. Després de la inspecció i acceptació de l'estructura muntada, es netejaran els caps dels 
reblons i cargols, es picarà l'escòria i es netejaran les zones de les soldadures a efectuar a obra. Si 
s'hagués deteriorat la pintura d'alguna zona, caldrà netejar-la, donant la continuació sobre tot el 
conjunt la capa d’imprimació, amb la mateixa pintura que la emprada al taller. 

b. Transcorregut el termini d’assecat es donarà a tota l'estructura la segona capa de pintura i 
quan així estigui especificat, la tercera capa. 

No es pintaran els cargols galvanitzats o que tinguin un altre tipus de protecció antiòxid. 

4.4.16. EXECUCIÓ DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

A més de les condicions de caràcter general i específicament detallades en apartats anteriors, caldrà 
que per cada element estructural en concret s'observin les particulars que s'esmenten tot seguit: 

4.4.16.1. Jàsseres 

A l’execució de les jàsseres es vetllarà pel compliment de les següents condicions específiques: 

a. La perfileria que configuri a un element jàssera serà sencera, sense junts. En aquells casos 
en els que la llum de la jàssera fos més llarga que les dimensions dels perfils manufacturats, es 
permetrà la introducció de junts, consistents en una soldadura a topall, amb penetració total, 
preferentment feta a taller, que es comprovarà amb raigs X, essent necessari que la qualificació de tal 
soldadura no sigui inferior a 2. En qualsevol cas, aquestes unions s'explicitaran en els plànols de taller, 
a fi de que la Direcció Facultativa doni llur vist i plau. Preferentment, i a falta d’indicació al respecte en 
els documents de projecte, caldrà que aquest junt se solucioni fora dels punts a on es prevegin 
concentracions d'esforços importants. Al respecte, cal establir que aquest es farà a una distància d'un 
cinquè (1/5) de la llum entre pilars o recolzaments de la mateixa. 

b. Les unions d'aquests elements amb altres d'estructura metàl·lica o constituïts per altres 
materials, es realitzarà d'acord amb els documents de projecte. Si en aquests no es detalla la solució, 
el Contractista en proposarà una que deurà ésser aprovada per la Direcció Facultativa, abans de que 
es materialitzi, tant a l’obra com a taller. 
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c. Si en un determinat cas no es fes referència al tipus de perfil o el Contractista es veiés obligat 
a dissenyar un dels elements que s'especifiquen en aquest subapartat, caldrà que ho faci atenent a les 
següents condicions de fletxa: 

1. Per a estintolament d'altres elements estructurals, especialment murs de càrrega: 1/1000 de la 
distància entre recolzaments. 

2. Per a suport de forjats sense cap requeriment específic: 1/500 de la distància entre 
recolzaments. 

3. Per a suport d'elements d'acabat de cobertes: 1/300 de la distància entre recolzaments. 

d. Les condicions específiques de toleràncies i les de muntatge es reflecteixen a l'apartat 4.14 
del present Plec de Condicions. 

4.4.16.2. Pilars 

A l’execució dels pilars es vetllarà pel compliment de les següents condicions específiques: 

a. El perfil que constitueixi al pilar es presentarà perfectament aplomat, amb les desviacions i 
toleràncies que admet el capítol 11 del CTE-SE-Acero. 

Un cop s'hagi col·locat, no intentarà adreçar-se un pilar que presenti desplomaments excessius. 
Caldrà que en aquests casos es comuniqui a la Direcció Facultativa perquè aquesta disposi el més 
adient. 

b. Les unions dels diferents perfils que constitueixen el pilar es disposaran preferentment a 1/3 
de l'alçada. 

questa unió, a falta d’indicació concreta en els plànols, caldrà fer-la a topall o mitjançant platines 
secundàries per a poder absorbir el canvi de dimensió de la secció transversal. 

Aquestes unions i les que calgui realitzar dels pilars amb altres elements estructurals s’expressaran 
convenientment en els plànols de taller, perquè la Direcció Facultativa doni llur vist i plau o esmeni la 
proposta presentada pel Constructor. 

c. Els pilars es presentaran sobre la fonamentació recolzats damunt de cunyes d’acer, de 
manera que la distància entre aquella i la xapa de base estigui compresa entre els 40 i els 80 mm. Tot 
seguit, es procedirà a la col·locació d'un nombre convenient de bigues del primer pis o nivell 
d'estructura transversal i, aleshores s'alinearan i aplomaran. 

d. Caldrà que es garanteixi la perfecta neteja de l'espai intermedi entre la xapa de base i el 
fonament. Un cop realitzada aquesta neteja i certificada per la Direcció Facultativa, es procedirà al 
retacat amb morter expansiu de ciment pòrtland i àrid, de manera que la mida màxima de l'àrid emprat 
no sigui superior a 1/5 de l'alçada de l'espai esmentat. 

La resistència característica del morter de retacat no serà inferior a la del formigó que constitueixi al 
fonament, i llur consistència fluida per a gruixos inferiors de retacat inferiors de 50 mm i tova en els 
casos restants. 

e. Les xapes de base dels pilars aniran provistes d'uns taladres de diàmetre màxim 40 mm que 
permetin assegurar que el reblert del interespai entre xapa i fonament s’efectuï correctament. 
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La Direcció Facultativa es reserva el dret de corroborar mitjançant assaigs pseudo-destructius la bona 
execució de l'esmentat reblert. 

f. Si en els plànols no quedessin fixades les dimensions de les xapes de base dels pilars, 
aquestes es dimensionaran de manera que no transmetin tensions superiors als 7,5 N/mm2 al morter 
de reblert i que la unió entre pilar i fonament sigui rígida. 

4.4.16.3. Encavallades i bigues triangulades 

A l’execució de les encavallades i bigues triangulades es vetllarà pel compliment de les següents 
condicions específiques: 

a. Els cordons inferior i superior seran continus. Per a garantir aquesta continuïtat, les 
soldadures entre les seves parts seran a topall, realitzades fora dels punts de concentració d'esforç i 
controlant el 100% de les soldadures del cordó traccionat mitjançant raigs X. El control de les demés 
soldadures es detalla genèricament a l'apartat de control. 

b. Tots els elements secundaris, muntants i diagonals, es disposaran de manera que llurs eixos 
coincideixin en un sol punt, amb l'objectiu de que en els nusos de l'estructura no es produeixin 
excentricitats. Si per la raó que fos no existís coincidència d'eixos en un nus en concret, caldrà que 
s'especifiqui explícitament en els plànols de taller la magnitud de la desavinència d'eixos. 

c. Tots els elements o cordons realitzats mitjançant perfileria composta es dissenyaran de 
manera que les longituds mínimes dels perfils simples no siguin superiors a 40 vegades el radi de gir 
mínim de la secció de perfil considerada. Si hi ha la certesa de que el perfil treballa a tracció, aquesta 
dimensió podrà ésser de 100 vegades el radi de gir, sempre que no s'especifiqui el contrari en els 
plànols de projecte. 

d. Si no s'especifica el contrari en els plànols de projecte o la Direcció Facultativa no ho 
contradiu explícitament, els recolzaments de les encavallades en els seus suports es realitzarà 
mitjançant dues unions articulades. Tant sols en els casos en que l’element rebassi els 40 metres de 
llargada es alliberarà una d'elles, per a passar a ésser un recolzament lliscant. 

e. En el procés de muntatge, es vetllarà especialment per garantir l'estabilitat dels elements de 
referència. La utilització de cables i elements provisionals serà pràctica habitual en el muntatge. Al 
respecte, el Contractista és precís que s'assabenti de les  condicions d'estabilitat dels elements 
corresponents.                                        

f. Si no s'estableix a priori, no es col·locarà en obra cap encavallada o biga triangulada que no 
estigui perfectament acabada, especialment en referència a la perfileria (muntants i diagonals) com a 
les unions, tan cargolades com soldades. 

4.4.16.4. Corretges. Organització dels taulers de coberta 

Per a l’execució de les corretges i, en general, per a l'organització estructural dels taulers de coberta 
s'observaran les següents consideracions: 

a. El Contractista cal que tingui present que les corretges i demés elements constituents del pla 
de coberta són l'estructura estabilitzadora a guerxament de les encavallades o bigues triangulades 
suportants, les quals observaran les prescripcions particulars que s'han detallat a l’apartat 5.3. 
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Per aquest motiu, quan es procedeixi al desapuntalament de les encavallades abans esmentades, 
caldrà que el pla de coberta resti executat totalment, o restin muntats aquells perfils que la Direcció 
Facultativa hagi estimat com a indispensables, mitjançant explicació directa o mitjançant aprovació del 
corresponent plànol de taller. 

b. Les corretges, tret d’indicació particular en els plànols, seran continues, observant les 
condicions d’unió entre perfils detallades a l'apartat 14.16.1 relatiu a l’execució de les jàsseres. A més, 
les corretges caldrà fer-les solidàries a les encavallades mitjançant unions soldades, cargolades o 
clavades. 

c. A cobertes inclinades de pendent superior al 10%, caldrà col·locar a les unions entre corretges 
i encavallades o perfils suportants algun element, tipus angular, que coarti la tendència a volc de les 
primeres. A més, encara que no hi figuri en els plànols, es disposaran elements o mecanismes que 
impedeixin la flexió lateral de les corretges. Els plànols de taller reflectiran aquesta casuística i tindran 
dimensionada la perfileria adient. 

d. Tots els elements de triangulació, ubicats en el pla de coberta i solucionats a base de rodons, 
es disposaran provistos de mecanismes que permetin llur tesat. Si en el plànol no s'indica el contrari, 
aquests rodons es tesaran mitjançant maniguets roscats. 

La tensió que s’ha de transmetre a la barra en qüestió serà la indispensable perquè l’element no quedi 
solt. Queda prohibit tesar-lo a traccions superiors al 10% de llur capacitat nominal. 

e. En el procés de muntatge de les cobertes caldrà disposar-hi tots els elements indispensables 
per a fer front a les accions eòliques, encara que no s'hagi muntat cap element acabat. S'admeten en 
aquests casos l’execució d'estructures provisionals que realitzin aquesta tasca, que no es retiraran fins 
que el conjunt no suporti les accions abans esmentades de forma autònoma. 

f. Si no s'especifica el contrari en els plànols o documents de projecte, quan una coberta es 
recolzi damunt de la coronació d'un mur estructural, caldrà que la unió resultant sigui una articulació no 
lliscant. Els plànols de taller reflectiran aquesta circumstància, perquè sigui aprovada per la Direcció 
Facultativa. 

4.4.16.5. Unions 

Al marge de les especificacions particulars de les unions soldades, cargolades o reblonades 
detallades a l'apartat 4.14 del present, el Contractista, a l'hora de realitzar els plànols de taller, cal que 
observi les següents disposicions: 

a. Tret d’indicació contrària en els plànols de projecte o de la Direcció Facultativa, les unions 
seran rígides, disposant a l'efecte totes aquelles xapes i/o rigiditzadors que siguin necessaris. 

b. Quan una unió sigui articulada, caldrà que els plànols detallats posin en manifest 
explícitament aquest caràcter de la unió, de manera que sigui senzill i ràpid llur control. 

c. El Contractista no podrà al·legar complexitat afegida a l’execució d'una unió per l'entorpiment 
de les tasques de soldeig, cargolat o reblonat produïdes per altres elements estructurals que 
s'haguessin pogut evitar. 

d. Si en un detall d’unió s'aprecia complexitat excessiva, es manifestarà per escrit a la Direcció 
Facultativa, tot exposant concretament quines són les tasques irrealitzables o difícilment executables. 
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4.5. CONTROL 
El control a realitzar sobre els elements de l'estructura metàl·lica es concretaran segons els termes 
que es detallen a continuació: 

4.5.1. CONTROL I ASSAIGS DE RECEPCIÓ SOBRE L’ACER 

Es podrà sol·licitar explícitament al Contractista la relació d'assaigs que es detalla a continuació, o bé 
en qualsevol altre cas, el Contractista es podrà veure obligat a presentar a requeriment de la Direcció 
Facultativa els certificats de garantia que emet el fabricant dels elements d'estructura metàl·lica. Les 
característiques dels assaigs esmentats són els següents: 

a. Els assaigs es faran sobre les unitats d’inspecció pertinents, determinades segons UNE 36 
080 8R 90 (UNE EN 10025:1994). 

b. Cada unitat d’inspecció es composarà de productes de la mateixa sèrie i de la mateixa classe 
d’acer, i es faràn tots els essaigs que el CTE-SE-Acero exigeix. 

c. El pes de cada unitat d’inspecció no serà inferior a 200 kN. 

d. Les mostres per a la preparació de les provetes utilitzades en els assaigs mecànics o per les 
anàlisis químiques, s'agafaran de productes de la unitat de inspecció trets a l'atzar, segons els criteris 
de la Norma UNE 36 300 80 i UNE 36 400 81. 

e. Els assaigs a realitzar sobre les provetes seran els que fixa el CTE-SE-Acero en seu apartat 
12.3. 

f. Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'una unitat d’inspecció compleixen el prescrit, 
aquesta serà acceptable. 

Si algun resultat no compleix el prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna 
anormalitat no imputable al material: defecte en la mecanització de la proveta, funcionament irregular 
de la màquina d'assaig, muntatge defectuós de la proveta a la màquina, etc., l'assaig es considerarà 
nul i deurà repetir-se correctament sobre una altra proveta. 

Si algun resultat no compleix el prescrit havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, es 
realitzaran dos contra-assaigs, segons el que prescriu la Norma UNE 36 080 8R 90, sobre provetes 
preses de dues peces diferents de la unitat d’inspecció que s'està assajant. Si els dos resultats dels 
contra-assaigs compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció és acceptable; en cas contrari, és refutable. 

4.5.2. CONTROL I ASSAIGS DE RECEPCIÓ DELS PERFILS LAMINATS 

A la recepció de la perfileria laminada es vetllarà pel compliment dels següents requeriments: 

a. Tot perfil laminat portarà les sigles de fàbrica, marcades a intervals, en relleu produït pels 
relleus de laminació. 

Els demés productes (rodons, quadrats, rectangulars i xapa) aniran igualment marcats amb les sigles 
de la fàbrica, mitjançant el procediment que hagi escollit el fabricant. 

b. També es reflectirà a la marca el símbol de la classe d’acer, podent-se fer en el laminat, 
mitjançant troquel o pintura indeleble. 
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c. Les toleràncies admeses en les dimensions i pes dels perfils seran les que estableix l’apartat 
11 del CTE-SE-Acero. 

4.5.3. CONTROL I ASSAIGS DE RECEPCIÓ DELS PERFILS FORADATS O           BUITS 

 A la recepció de la perfileria foradada o buida es vetllarà pel compliment dels següents requeriments: 

a. El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química dels perfils buits 
que subministri, d'acord amb el Codi Técnic CTE-SE-Acero. 

b. Els assaigs de recepció se sol·licitaran particularment. En el cas de que es requerissin, es 
realitzaran dividint la partida en unitats d’inspecció. Cada unitat d’inspecció es composarà de perfils 
buits de la mateixa sèrie, tal que llur gruix estigui dins d'un dels següents grups: 

- Fins a 4 mm. 

- Més gran de 4 mm. 

El pes de cada unitat d’inspecció no serà superior a 10 tones. 

Les mostres per a la preparació de les provetes utilitzades en els assaigs mecànics, o per a les 
anàlisis químiques, s'agafaran buits de cada unitat de inspecció, escollits a l'atzar, segons les 
indicacions de la Norma UNE 36 300 80 i UNE 36 400 81. 

c. Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'una unitat d’inspecció compleixen el prescrit, 
aquesta és acceptable. 

Si algun resultat no compleix el prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig alguna 
anormalitat no imputable al material, com defectes en la mecanització de la proveta, funcionament 
irregular de la màquina d'assaig, etc., l'assaig s’anul·la i es torna a realitzar sobre nova proveta. 

Si algun resultat no compleix el prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig correctament, es 
realitzaran dos contra-assaigs sobre provetes preses de dos perfils buits diferents de la unitat 
d’inspecció que s'està assajant, escollits a l'atzar. Si els dos resultats d'aquests contra-assaigs 
compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable; en cas contrari, és refutable. 

4.5.4. CONTROL I ASSAIGS DE RECEPCIÓ DELS REBLONS 

a. A la recepció dels reblons es realitzaran els següents controls: Si així s'ha convingut en la 
demanda i quan la mida de les provetes ho permeti, es determinarà la resistència a tracció σr i 
l'allargament de ruptura δ. En cas contrari, es determinarà tan sols la resistència a tallant τr. 

b. Els mètodes d'assaig seran els següents: Resistència a tracció i allargament de ruptura 
segons la Norma UNE 7 474-1 (EN 10 002-1), amb la modificació de que la longitud inicial entre punts 
serà: I0 = 5.65√Ao   

c. Els assaigs de recepció, que el consumidor pot encarregar amb càrrec al seu compte per 
comprovar el compliment d'aquesta garantia, s’ajustarà al prescrit al Codi Tècnic CTE-SE-Acero. 

Si en un lot els resultats dels assaigs de recepció compleixen el prescrit, el lot és acceptable. 

Si el resultat d'un assaig no compleix el prescrit, es realitzaran dos nous assaigs de comprovació, 
sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen el prescrit, el lot és acceptable; en cas 
contrari serà rebutjat. 
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d. Quan vagi a realitzar-se un assaig de recepció d'un subministrament, es dividirà aquest en 
lots. Cada lot estarà constituït per reblons de la mateixa comanda, classe, diàmetre, longitud i classe 
d’acer. 

e. El pes de cada lot el fixarà el consumidor, però no serà superior a 5 t per reblons de diàmetre 
major. 

f. De cada lot s'assajaran dues mostres. 

4.5.5. CONTROL I ASSAIGS DE RECEPCIÓ DELS CARGOLS ORDINARIS I CALIBRATS 

A la recepció dels cargols ordinaris i/o calibrats es realitzaran els següents controls: 

a. Si així s'ha convingut en la comanda, i quan la mida de la proveta ho permeti, es determinarà 
la resistència a tracció σr i l'allargament de ruptura δ. 

Pot realitzar-se en tot cas l'assaig de duresa Brinell a títol orientatiu. 

b. En els cargols es realitzaran a més els assaigs següents: 

- Rebatiment del cap. 

- Estrangulació (si no és possible l'assaig a tracció). 

- Trencada amb entallament. 

c. Els mètodes d'assaig seran els següents: 

1. Assaig de tracció: Resistència a tracció, límit de fluència i allargament de ruptura. 

2. Duresa Brinell: Quan es tracti de cargols, es realitzarà l'assaig sobre l'extremitat de la 
tija, convenientment preparada i polida. 

3. Rebatiment del cap: S'introdueix el cargol en el forat, de diàmetre corresponent, d'una 
enclusa de manera que llur cara superior formi un angle de 60º amb l'eix del forat. Es 
rebat el cap en fred, a cops de martell, fins que s’acobli a la superfície de l'enclusa, és a 
dir, que la superfície d'apretament formi 30º amb l'eix del cargol. El resultat és acceptable 
si no apareixen fissures. 

4. Estrangulació: S'aplica tan sols a cargols de 10 mm ó 12 mm de diàmetre. El cargol 
es disposa en un banc amb el dispositiu apropiat i s’apresta la femella per a produir una 
tracció a la tija amb una estrangulació marcada, o es trenca per la canya o per l'espiga, 
sense que es trenqui o s'arrenqui el cap ni la femella. 

5. Trencada amb entalladura: Se serra la canya del cargol amb una serra d’acer, fins a 
la meitat de la seva acció. Se subjecta a un cargol de banc i es trenca a cops de martell. 
El resultat és acceptable si la trencada no és fràgil i presenta senyals de deformació 
plàstica. 

6. Assaig de mandrilat per les femelles: Aquest assaig serveix per a comprovar la 
capacitat d'eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandril cònic engrassat, que llur 
semiangle d'obertura sigui de 1:100. L'assaig es realitza sobre una femella, que la seva 
rosca hagi estat eliminada per escairat, exercint pressió uniforme al mandril, essent 
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necessari que suporti un eixamplament, mesurat sobre el diàmetre del forat d'un 5%, 
aproximadament. 

d. Per a la recepció d'un subministrament de cargols, femelles i arandelles es dividirà aquest en 
lots. Cada lot estarà constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus d’acer. 

De cada lot se separaran mostres, en nombre que es fixarà d'acord entre el fabricant i el comprador, 
sense excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot. 

A les mostres es comprovaran les dimensions establertes, amb les toleràncies prescrites. 

A més es comprovarà que les mostres tenen les seves superfícies llises, que no presenten fissures, 
rebaves ni altres defectes perjudicials per al seu ús i que els fils de la rosca dels cargols i femelles no 
tenen defectes de material ni empremtes d'eines. 

Si de la comprovació resultés defectuosa en més d'un 5% de les mostres en llurs dimensions 
generals, o més d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions sobre noves 
mostres, preses del lot, en nombre igual al de la primera comprovació. Si el nombre de mostres 
defectuoses en aquesta segona comprovació superés també el 5% en llurs dimensions generals, o el 
2% en les de la rosca, el lot és rebutjable. 

e. Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assaigs de recepció sobre 
mostres de cada lot, que el consumidor pot encarregar al seu càrrec. 

f. Si en un lot els resultats dels assaigs compleixen el prescrit, el lot s'acceptarà. 

g. Si el resultat d'un assaig no compleix el prescrit, es realitzaran dos nous assaigs de 
comprovació sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen el prescrit, el lot és 
acceptable; en cas contrari, és rebutjable. 

El cost dels assaigs de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable no serà 
cobrat pel fabricant i els abonarà el fabricant si es realitzen a un laboratori oficial. 

4.5.6. CONTROL I ASSAIGS DE RECEPCIÓ DELS CARGOLS D’ALTA RESISTÈNCIA 

A la recepció dels cargols d'alta resistència es realitzaran els següents controls: 

a. A no ser que s'estipuli de forma especial entre el fabricant i el comprador, els assaigs de 
recepció dels cargols, femelles i arandelles objecte del present plec s’ajustaran a les prescripcions que 
es relacionen a continuació: 

1. Assaig de tracció: En els cargols de diàmetre no inferior a 16 mm es determinarà la 
resistència a la tracció, el límit elàstic convencional i l'allargament de ruptura. 

Com a límit elàstic convencional es prendrà la tensió que correspongui a una deformació 
permanent del 0,2%. 

La preparació de la proveta es farà de tal manera que la reducció del diàmetre durant el 
tornejat no superi el 25 % del valor inicial. 

2. Duresa Brinell: S'efectuarà l'assaig segons el mètode habitual, aplicant les equivalències entre 
diàmetres de l’empremta, amb bola de 10 mm de diàmetre, els nombres de duresa Brinell i 
la resistència a tracció. Aquest últim valor té únicament un caràcter d'orientació. 
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3. Assaig de resiliència: S'efectuarà l'assaig segons la Norma UNE 7 475-1 (EN 10 045-1), 
emprant la proveta tipus D, però amb una profunditat d’entallament de 3 mm. L'assaig resta 
limitat a cargols amb diàmetre nominal 16 mm o superior. Les provetes es tallaran de tal 
manera que l’entallament resti el més pròxima possible a la superfície primitiva de cargol. 

4. Rebatiment del cap: S'introdueix el cargol en el forat, de diàmetre corresponent, d'una enclusa 
de manera que llur cara superior formi una angle de 80º amb l'eix del forat. Es rebat el cap 
en fred, a cops de martell, fins que s’acobli a la superfície de l'enclusa, es a dir, fins que la 
base del cap del cargol formi un angle de 10º amb l'eix del cargol. El resultat és acceptable 
si no apareixen fissures. 

5. Trencada amb entallament: Se serra la canya del cargol amb una serra d’acer fins a la meitat 
de llur secció. Se subjecta amb un cargol de banc i es trenca a martellades. 

La trencada cal que sigui dúctil i cal que presenti, a més, una tonalitat gris mate. 

6. Comprovació de la descarburació: La comprovació es realitza sobre qualsevol plànol 
diametral de la part roscada, polint la proveta i atacant-la amb solució alcohòlica d'àcid nítric 
(nital). Es mesura la profunditat de la zona total o parcialment descarburada. Es prendran 
quatre mesures en quatre parelles de filets que siguin consecutius dos a dos. 

7. Assaig de mandrilat per les femelles: Aquest assaig serveix per a comprovar la capacitat 
d’eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandril cònic engrassat, que llur semiangle 
d'obertura sigui de 1:100. 

L'assaig es realitza sobre una femella, que la seva roca hagi estat eliminada per escairat, 
exercint pressió uniforme al mandril, i essent necessari que suporti un eixamplament, 
mesurat sobre el diàmetre del forat, d'un 5%, aproximadament. 

b. Per a la recepció d'un subministrament de cargols, femelles i arandelles es dividirà aquest en 
lots. Cada lot estarà constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus d’acer. 

De cada lot se separaran mostres, en un nombre que es fixarà d'acord entre el fabricant i el 
comprador, sense excedir el 2% del nombre de peces que composen el lot. 

A més, es comprovarà que les mostres tinguin llurs superfícies llises, que no presentin fissures, 
rebaves ni altres defectes perjudicials pel seu ús, i que els fils de la rosca dels cargols i femelles no 
tinguin defectes de material ni empremtes d'eines. 

c. Si de la comprovació resultés que són defectuoses més d'un 5% de les mostres en llurs 
dimensions generals o més d'un 2% a les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions 
sobre noves mostres, preses del lot, en nombre igual al de la primera comprovació. Si el nombre de 
mostres defectuoses en aquesta segona comprovació fos més del 5% en llurs dimensions generals, o 
el 2% a les de la rosca, el lot és rebutjable. 

d. Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assaigs de recepció sobre 
mostres de cada lot 

Si en el lot els resultats dels assaigs compleixen el prescrit, el lot és acceptable. 
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Si el resultat d'un assaig no compleix el prescrit, es realitzaran dos nous assaigs de comprovació 
sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen el prescrit, el lot és acceptable; en cas 
contrari, és rebutjable. 

El cost dels assaigs de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti rebutjable no serà 
cobrat pel fabricant si es realitzen en un laboratori oficial. 

4.5.7. PLA DE CONTROL DE LES SOLDADURES 

A falta de la descripció particularitzada, el pla de control de les soldadures s’adequarà al que tot seguit 
s'exposa: 

a. Les unions soldades cal que passin un control, tipus del qual dependrà de la forma de treball i 
posició de la soldadura. 

b. Soldadures fetes a taller: Llur control tan sols queda fixat per la forma de treball de la 
soldadura, doncs la posició se suposa que és NORMAL en tots els casos. Es controlaran per raigs X: 

1. El 75% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 

2. El 50% de les soldadures a topall que resten del cas anterior. 

Es controlaran per líquids penetrants: 

1. El 50% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 

2. El 33% de les soldadures de coll que resten del cas anterior. 

c. Soldadures fetes a peu d'obra, en posició difícil. Es controlaran per raigs X: 

1. El 100% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 

2. El 66% de les soldadures a topall que resten del cas anterior. 

Es controlaran per líquids penetrants: 

1. El 100% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 

2. El 75% de les soldadures de coll que resten del cas anterior. 

d. Soldadures fetes a peu d'obra, en posició normal. Es controlaran per raigs X: 

1. El 100% de les soldadures a topall entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 

2. El 50% de les soldadures a topall a que resten del cas anterior. 

Es controlaran per líquids penetrants: 

1. El 75% de les soldadures de coll entre perfils i/o xapes treballant a tracció. 

2. El 50% de les soldadures de coll que resten del cas anterior. 

e. El Contractista deurà clarificar amb la Direcció Facultativa tots els casos en els que 
desconegui la forma de treball d'un perfil determinat. 

4.6. SEGURETAT 
Les condicions generals de seguretat per a la posada en obra de l’estructura metàl·lica les determina 
el Pla de Seguretat e Higiene del Treball, document que s'adjunta al projecte. 
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S’insisteix, però en els següents punts: 

a. Tota persona que visiti, transiti o treballi a l'espai delimitat i catalogat com a afectat per l’obra, 
portarà el corresponent casc. 

b. S'evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant 
perfectament les àrees de treball. 

c. Se suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors de formigó quan estigui plovent, 
nevant o existeixi vent amb una velocitat superior als 50 km/h, especialment en l’execució d'elements 
situats a certa alçada o dels elements que portin implícita l'existència de bastides per a la seva 
execució. En el cas de vents forts, es retiraran els materials i les eines que podessin caure. 

d. Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació, grues, ascensors, etc., i cada tres mesos 
es realitzarà una revisió total dels mateixos. 

e. Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de la perfileria aniran previstos de guants 
i calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines. Els perfils es penjaran per a realitzar llur 
transport per mitjà de subjeccions fixes. 

f. Per a la instal·lació d'energia elèctrica per a proveir als elements auxiliars, com equips de 
soldadura, forns, etc., es disposarà a l'arribada dels conductors d'escomesa un interruptor diferencial 
segons el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per a la seva posada a terra es consultarà 
la NTE-IEP "Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra". 

4.7. NORMATIVA 
-Código Técnico SE-Acero. 

-UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas 
Generales. 

Reglas generales y reglas para edificación. 

-UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

-UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para 
chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 

-UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para 
aceros de alto límite elástico. 

-UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para 
estructuras con celosía de sección hueca. 

-UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos. 

-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 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 
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-UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de 
materiales con resistencia a fractura. 

-UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. 

-UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros. 

-UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales. 

-UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado 
abrasivo. 

-UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 
productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con 
herramientas motorizadas. 

-UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente 
sobre materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área. 

-UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de 
hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

-UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de 
productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos. 

-UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de 
productos del edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden. 

-UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de 
ensayo. 

-UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. 

-UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990). 

-UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999). 

-UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999). 

-UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999). 

-UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986) 

-UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999). 

-UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000). 

-UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A.(ISO 
7090:2000). 

-UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000). 

-Pliego de Condiciones Generales de la Edificación Facultativas y Económicas.  Madrid, 1989. 
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NOTA: Per a tot això que no estigui resolt en la normativa indicada en aquest apartat, serà de obligat 
compliment lo estipulat per la antiga NBE-EA-95 y normatives auxiliares. 

 

 

NOTA: Aquest Plec de condicions tècniques es planteja de forma genèrica a fi efecte d'incloure inclòs 
aquells elements i processos no projectats però que pot ser necessari executar en obra i preveure així 
les condicions tècniques adequades. 

En aquest sentit cal indicar que donat aquest caràcter generalista i genèric, els Plecs de Condicions 
Tècniques estan subordinats a tots els efectes a la Documentació Tècnica i als Plànols de Projecte, i 
en són complementaris. 
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5. PLEC ENCOFRATS AUTOTREPANTS 

5.1. MESURES GENERALS 
Es col·locaran els equips de protecció col·lectiva adequats (xarxes, baranes, ...) per garantir la 
seguretat en treballs d’altura. 

Es mantindrà l’ordre i neteja adients en els sistemes d’encofrat i autotrepat per a la seva segura 
manipulació. Es mantindran les plataformes netes, sense eines, cargols ni altres peces que puguin 
caure de les plataformes. 

S’instal·laran sòcol en totes les plataformes per la seva part exterior per evitar caigudes d’objectes. 

L’accés d’una plataforma a altra es realitzarà exclusivament per les escales reglamentàries habilitades 
per aquesta finalitat. S’han de deixar sempre tancades les portella de les escales després d’accedir a 
una plataforma. 

Es tirarà serrí o sorra en tota superfície relliscant a causa de vessaments (oli hidràulic, desencofrant, 
...). 

S’haurà de preveure un accés còmode i segur al encofrat. 

5.2. FORMACIÓ 
Tota persona que manipuli el sistema autotrepant ha d’estar formada i informada, i s’ha d’haver llegit el 
Manual d’Ús abans de procedir a la seva manipulació. Haurà de tenir accés en tot moment al manual. 

En cas de dubte o falta d’informació es contactarà amb el personal de l’empresa fabricant. 

5.3. MOVIMENT DEL SISTEMA 
Les seqüències de moviment del sistema autotrepant es realitzarà seguint les instruccions facilitades 
pel fabricant. 

Abans de començar a elevar les consoles o plataformes, es col·locaran baranes en els laterals 
d’aquestes per evitar caigudes accidentals. 

Els operaris encarregats de realitzar els moviments del sistema autrepant es situaran en la plataforma 
del grup hidràulic. Queda prohibit l’accés dels operaris en les fases de moviment a qualsevol altra zona 
de la estructura que no sigui la especificada. Abans de començar qualsevol moviment (encofrat, pal, 
plataformes) s’ha d’assegurar que cap persona està exposada al perill i s’ha d’avisar a tots que es 
començarà el moviment. 

Els sistemes autotrepants no s’han d’utilitzar mai com elevadors de material o persones. S’ha 
d’assegurar que el número de persones presents en les plataformes de treball no excedeix del 
estrictament necessari per realitzar cada operació. 

En la fase d’elevació d’estructura o pals, durant el moviment dels cilindres i capçals trepadors, els 
operaris encarregats de la manipulació no tocaran en cap moment els components en moviment o 
centrals hidràuliques ja que poden ser objecte de possibles cops o aixafaments.  

Durant les maniobres de moviment hi haurà operaris en cada conjunt que garanteixin: 
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− El correcte funcionament de cada cilindre i dels capçals trepadors en cada recorregut de 
cilindre. 

− La impossibilitat de col·lisió d’objectes del equip en moviment amb objectes de la resta 
de la estructura. 

Al terminar les operacions de moviment es comprovarà que la central hidràulica està desconnectada.  

5.4. MUNTATGE I FUNCIONAMENT 
Tota la estructura amb els seus components ha de ser encadellat segons les instruccions i plànols 
facilitats per el personal de l’empresa fabricant. Tots els cargols, connexions, tirants, etc. han de ser 
encadellats correctament. 

Es mantindran il·luminades tant les zones de treball com les zones de control dels mecanismes 
d’accionament. 

Totes les plataformes de treball de les plataformes autotrepants es mantindran sempre lliures de gel i 
neu, inclús quan no s’estigui treballant. Per temperatures inferiors a 0ºC s’inspeccionarà amb especial 
cura el funcionament dels capçals trepadors i de les centrals hidràuliques. 

La velocitat de vent màxima admissible per realitzar les operacions de moviment i de treball en l’equip 
autrepant serà la especificada pel fabricant. S’haurà de controlar aquesta velocitat en cada operació i 
evacuar les plataformes quan es depassi aquesta velocitat deixant els elements de les plataformes 
subjectes de manera que no puguin caure. 

Abans de moure el carro de retranqueig de les consoles s’ha d’assegurar que cap persona es troba 
entre el mur o ferralla i el panell encofrant. 

En cap cas s’utilitzaran i es quedaran persones en els equips autotrepants quan e prevegi l’existència 
d’una turmenta amb descàrrega de llamps. 

Totes les mànegues hidràuliques han d’anar subjectades a la estructura de la màquina (per mitjà de 
brides o altres mitjans) i mai aniran deslligades. La col·locació d’objectes sobre les mànegues 
hidràuliques està totalment prohibida. 

S’haurà de tenir accessible un extintor de foc prop de cada lloc de manament de les centrals 
hidràuliques. 

Totes les connexions elèctriques realitzades amb objecte de subministrar corrent a les centrals 
hidràuliques es realitzaran en caixes de connexió adequades i hermètiques sense la possibilitat de 
deixar els contactes elèctrics a l’aire. 

És possible baixar la estructura autotrepant amb el mateix sistema hidràulic. No obstant, aquesta 
maniobra no és automàtica i requereix canviar les palanques dels capçals trepadors en cada 
recorregut de cilindre hidràulic. Per això, es realitzarà aquesta operació sota la supervisió de personal 
de l’empresa fabricant. 

5.5. MANTENIMENT DEL SISTEMA AUTOTREPANT 
Totes les revisions de conservació i manteniments es realitzaran segons especificacions del manual 
del fabricant. 
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Totes les parts que entrin en contacte en la fase de moviment dels sistema autotrepant, han d’anar 
adequadament engrassades de forma que es minimitzi el fregament entre parts mòbils del sistema i 
en conseqüència possibles sobrecàrregues en el sistema. Les parts mòbils a engrassar en les 
superfícies de contacte seran: pal, capçals trepadors superiors i inferiors, capçals i peus de les 
consoles autotrepants, caps telescòpics de les encavallades autotrepants. 

No es realitzarà cap modificació o canvi en els elements ni en el muntatge del sistema autotrepant 
sense el vist i plau i supervisió de personal del fabricant. 

Totes les operacions de soldadura que repercuteixin en el funcionament del sistema autotrepant es 
realitzarà sota la supervisió de personal del fabricant. 




