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E.1. Materials bàsics 

E.1.1. Granulars 

E.1.1.1. Definició i característiques dels elements 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 
d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 

- Granulats reciclats provinents de formigó 

- Granulats reciclats mixtes 

- Granulats reciclats prioritàriament naturals 
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E.1.1.2. Característiques generals 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 

E.1.1.2.1 Granulats procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

E.1.1.2.2 Granulats reciclats provinents de formigons 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó:  > 95% 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 
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E.1.1.2.3 Granulats reciclats mixtes 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

E.1.1.2.4 Granulats reciclats prioritàriament naturals 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

E.1.1.2.5 Granulats procents d’escòries siderúrgiques 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

E.1.1.2.6 Grava per a la confecció de formigons 

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
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- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 

- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 

- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 

Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
g/cm3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 

- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 
0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
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- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 

- Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

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

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

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

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 
7-082):  Baix o nul 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 
EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Absorció d'aigua: 
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- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

E.1.1.3. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

E.1.1.3.1 Condicions 

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

E.1.1.3.2 Condicions de subministrament 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 
disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 

- Nom del subministrador 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Tipus de granulat 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Denominació del granulat(d/D) 

- Identificació del lloc de subministrament 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si el 
material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons. 

E.1.1.4. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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E.1.1.5. Normativa de compliment obligatori 

E.1.1.5.1 Grava per a la confecció de formigons 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

E.1.1.5.2 Grava per a paviments 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

E.1.1.5.3 Granulats procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 
residus. 

E.1.2. Formigons de compra 

E.1.2.1. Formigons estructurals en massa 

E.1.2.1.1 Definició i característiques dels elements 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

E.1.2.1.2 Característiques dels formigons d’ús estructural 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
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- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

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

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

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

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades 
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar 
abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de 
superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país 
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membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

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

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 
80307) 

- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretensatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 
80303-3) 

Classe del ciment:  32,5 N 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

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

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

- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 

- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 

- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 



Pág. 18  Annex D 

 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

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

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

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

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

E.1.2.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

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

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 
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- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

     - Resistència característica 

     - Formigons designats per propietats: 

          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

     - Formigons designats per dosificació: 

          - Contingut de ciment per m3 

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

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Consistència 

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

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

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

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

- Hora límit d'us del formigó 

E.1.2.3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

E.1.2.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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E.1.2.5. Formigons estructurals per armar 

E.1.2.5.1 Definició i caracterítiques dels elements 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

E.1.2.5.2 Característiques dels formigons d’ús estructural 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 

- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 

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

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

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

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades 
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar 
abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de 
superar el 10% del pes del ciment. 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país 
membre de la CEE. 

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

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

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 
80307) 

- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretensatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 
80303-3) 

Classe del ciment:  32,5 N 
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

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

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

- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 

- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 

- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

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

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

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

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
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- Consistència fluida:  ± 2 cm 

E.1.2.6. Condicions de subministrament i emmagtzematge 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

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

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Data de lliurament 

- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 

- Especificacions del formigó: 

     - Resistència característica 

     - Formigons designats per propietats: 

          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 

          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 

     - Formigons designats per dosificació: 

          - Contingut de ciment per m3 

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

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

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Grandària màxima del granulat 
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     - Consistència 

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

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

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 

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

- Hora límit d'us del formigó 

E.1.2.7. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

E.1.2.8. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

E.1.3. Ferreteria 

E.1.3.1. Defiinició i característiques dels elements 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

E.1.3.2. Característiques generals 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
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E.1.3.3. Acabat superficial i galvanitzat 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

E.1.3.4. Filferro d’acer plastificat: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

E.1.3.5. Condicions de subministrament i emmagatzematze 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
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següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

E.1.3.6. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

E.1.3.7. Normativa de compliment obligatori 

E.1.3.7.1 Filferro d’acer 

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

E.1.3.7.2 Filferro d’acer galvanitzat 

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

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

E.1.3.7.3 Filferro plastificat 

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

E.1.4. Acer i metall en perfils o barres 

E.1.4.1. Definició i caractetístiques dels elements 

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 

E.1.4.1.1 Característiques generals 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
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Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat 
Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

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

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 

- Malles electrosoldades 

- Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 
normes 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 
relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons 
informe tècnic de la UNE 36-811). 

Mides nominals: 

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

¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció ¦  Massa  ¦ 

¦nominal e ¦  transversal  S      ¦               ¦ 

¦  (mm)       ¦      (mm2)             ¦ (kg/m)   ¦ 

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

¦    6           ¦       28,3                ¦  0,222   ¦ 

¦    8           ¦       50,3                ¦  0,395   ¦ 

¦   10          ¦       78,5                ¦  0,617  ¦ 
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¦   12     ¦       113         ¦  0,888  ¦ 

¦   14     ¦       154         ¦  1,21   ¦ 

¦   16     ¦       201         ¦  1,58   ¦ 

¦   20     ¦       314         ¦  2,47   ¦ 

¦   25     ¦       491         ¦  3,85   ¦ 

¦   32     ¦       804         ¦  6,31   ¦ 

¦   40     ¦      1260         ¦  9,86   ¦ 

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

Característiques mecàniques de les barres: 

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

¦Designació¦Classe acer¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦           ¦ fy (N/mm2)  ¦unitaria ¦de rotura   ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦           ¦             ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 

¦          ¦           ¦             ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 

¦          ¦           ¦             ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 

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

¦ B 400 S  ¦ Soldable  ¦  >= 400     ¦ >= 440  ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦ Soldable  ¦  >= 500     ¦ >= 550  ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

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

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

¦Designació¦Lím.elàstic¦Resist.  ¦Relació   ¦Allarg.de  ¦Allarg.¦Relació¦ 

¦          ¦ Re (MPa)  ¦a la     ¦Re-real/  ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 

¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 

¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦          ¦5 diàmetres¦màxima ¦       ¦ 
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¦----------¦-----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-------¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400   ¦ >= 480  ¦  >= 1,20 ¦  >= 20%   ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 

¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500   ¦ >= 575  ¦  >= 1,25 ¦  >= 12%   ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 

¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 

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

Composició química: 

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

¦Anàlisis  ¦  C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N   ¦ 

¦UNE 36-068¦ %màx.¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

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

¦Colada    ¦ 0,22 ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦ 

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

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-
desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 

Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 

- Tensió mitjana d'adherència: 

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

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

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

- Tensió de trencament d'adherència: 

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

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
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     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 

     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 

- Massa:  ± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 

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

¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 

¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 

¦----------------------------------¦ 

¦      6         ¦       1         ¦ 

¦      8         ¦       1         ¦ 

¦     10         ¦     1,50        ¦ 

¦     12         ¦     1,50        ¦ 

¦     14         ¦     1,50        ¦ 

¦     16         ¦     2,00        ¦ 

¦     20         ¦     2,00        ¦ 

¦     25         ¦     2,00        ¦ 

¦     32         ¦     2,50        ¦ 

¦     40         ¦     2,50        ¦ 

+----------------------------------+ 
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E.1.4.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

E.1.4.2.1 Condicions generals 

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

En el cas de productes certificats: 

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

- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

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

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

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

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

E.1.4.3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

E.1.4.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
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Estructural (EHE). 

UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 

UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. 

E.1.5. Plaques, planxes i taulers 

E.1.5.1. Definició i característiques dels elements 

Materials per a formació de solera i empostissats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, 
compactes i paral·leles 

- Tauler de partícules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, 
acabat per pintar o acabat xapat amb fusta per a envernissar. 

E.1.5.1.1 Post de fusta de pi encadellada 

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

Es poden admetre esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge que no afectin les 
característiques de la fusta. 

Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells. 

Les cares han de ser planes i amb les arestes vives. 

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

Contingut d'humitat:  Aprox. 12% 

Diàmetre de nusos vius:  <= 3,5 cm 

Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 

Toleràncies: 

- Llargària nominal:  ± 20 mm/m 

- Amplària nominal:  ± 3 mm 



CÀLCUL I DISSENY ESTRUCTURAL D’UN HANGAR PER GRANS AERONAUS Pàg. 33 

 

- Gruix:  ± 1 mm 

- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total 

E.1.5.1.2 Tauler d’aglomerat de fusta 

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

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

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic (UNE 56709): 

- Gruix 16 mm:  >= 650 kg/m3; <= 750 kg/m3 

- Gruix 25 mm:  >= 620 kg/m3; <= 720 kg/m3 

Mòdul d'elasticitat (UNE 56712): 

- Gruix 16 mm: Mínim:  21000 kg/cm2; Mitjà:  25000 kg/cm2 

- Gruix 25 mm: Mínim:  19000 kg/cm2; Mitjà:  20000 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56711): 

- Gruix 16 mm: Mínim:  245 kp/cm2; Mitjà:  280 kp/cm2 

- Gruix 25 mm: Mínim:  245 kp/cm2; Mitjà:  250 kp/cm2 

Inflament (UNE 56713): 

- Gruix 16 mm:  <= 3% 

- Gruix 25 mm:  <= 2% 

- Llargària:  <= 0,3% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares (UNE 56712): 

- Gruix 16 mm:  >= 6 kp/cm2 

- Gruix 25 mm:  >= 5,5 kp/cm2 

Resistència a l'arrencada de cargols (UNE 56720): 

- A la cara: 
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     - Gruix 16 mm:  >= 140 kp 

     - Gruix 25 mm:  >= 120 kp 

- Al cantell: 

     - Gruix 16 mm:  >= 115 kp 

     - Gruix 25 mm:  >= 100 kp 

Absorció d'aigua (UNE 56713):   

- Hidrofugat:  <= 0,8% 

- Sense hidrofugar:  <= 6% 

Toleràncies: 

- Llargària:  ± 0,5 mm 

- Amplària:  ± 0,5 mm 

- Gruix:  ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

E.1.5.1.3 Tauler amb acabat xapat 

Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 

La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 

E.1.5.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

E.1.5.2.1 Post de fusta de pi encadellada 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb terra. 
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E.1.5.2.2 Tauler d’aglomerat de fusta 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 
el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus 
subministrats. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra. 

E.1.5.3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

E.1.5.4. Normativa de compliment obligatori 

E.1.5.4.1 Post de fusta o tauler d’aglomerat 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E.1.6. Materials per a encofrats i apuntalaments 

E.1.6.1. Definició i característiques dels elements 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions. 

E.1.6.1.1 Característiques generals 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que 
calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
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Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 

E.1.6.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 

E.1.6.3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

E.1.6.4. Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E.1.7. Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

E.1.7.1. Definició i característiques dels elements 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

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

- Desencofrants 

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

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
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- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

E.1.7.1.1 Característiques generals 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, 
especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

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

E.1.7.1.2 Tensors, grapes i elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

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

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

E.1.7.1.3 Fleix 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

Gruix:  >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

E.1.7.1.4 Desencofrant 

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

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

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó 
ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
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No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 

E.1.7.1.5 Conjunt de perfils metàl·lics 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

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

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca 
per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

E.1.7.1.6 Bastides 

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

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

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

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

E.1.7.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

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

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
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E.1.7.2.1 Desencofrant 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

E.1.7.3. Unitat i criteris d’amidament 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

E.1.7.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
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E.2. Materials per a estructures 

E.2.1. Materials d’acer per a estructures 

E.2.1.1. Definició i característiques dels elements 

Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 

Perfils telescòpic d'acer amb connectors, per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o 
muntats a taller, si es el cas. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b 
(S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b 
(S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b 
(S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents: 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

E.2.1.1.1 Caracterítiques generals 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, 
que ha de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 

Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 
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No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. El subministrador ha de 
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la DT del projecte, i aquests els ha 
d'aprovar la DF. 

Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com 
les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 

Toleràncies: 

- Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma NBE EA-95 

- Llargària de les peces: 

     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 

     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 

     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 

     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 

     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 

     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 

     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 

- Fletxa: llarg/1500, 10 mm 

Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre 
els nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 

E.2.1.1.2 Perfils treballats i/o muntats a taller amb soldadura 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 

- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible. 

- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 

- Elèctric per resistència. 

Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i 
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col·locar aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir 
sol·licitacions excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 
part 5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la 
llargària de les mateixes han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95. 

Toleràncies: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 

     - Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm 

     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

     - Més gran de 150 mm:  ± 3,0 mm 

E.2.1.1.3 Perfils treballats i/o muntats a taller amb cargols 

Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que 
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 

El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en els seu defecte, 
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 

La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT. 
Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels 
cargols. 

Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser 
planes. 

Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 

La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 

Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en 
perfils d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a 
carregues dinàmiques. 
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Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu 
eix, s'han de bloquejar. 

Toleràncies: 

- Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm 

- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 

     - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 

     - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 

     - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 

     - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 

E.2.1.1.4 Perfils protegits amb imprimació antioxidant 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol 
material, les restes de greix, òxid i pols. 

Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs 
on s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 

E.2.1.1.5 Perfils galvanitzats 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
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E.2.1.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 

E.2.1.3. Unitat i criteris d’amidament 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord 
amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

E.2.1.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. (Vigente hasta 29 de marzo 
2007). 

* UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial 
EN 10025:1990 + EN 10025/A1:1993) 
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E.3. Materials per a impermeabilitzacions i aïllaments 

E.3.1. Materials per a junts i segellats 

E.3.1.1. Definició i característiques dels elements 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un 
junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 
de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, 
fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

E.3.1.1.1 Característiques generals 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta 
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de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

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

¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 

¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 

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

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 

¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 

¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 

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

Característiques mecàniques: 

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

¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 

¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
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¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 

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

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 

¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 

¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 

¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 

¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 

¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 

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

 

E.3.1.1.2 Massilla de poliuretà monocomponent bicomponent 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
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E.3.1.2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

E.3.1.2.1 Condicions generals 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

E.3.1.2.2 Massilla de silicona, de polisulfurs, de poliuretà, acrílica, de butils, 
d’oleoresines o asfàsltica 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

E.3.1.2.2.1 Escuma de poliuretà 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

E.3.1.3. Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E.4. Elements compostos bàsics 

E.4.1. Acer ferrallat o treballat 

E.4.1.1. Definició i característiques dels elements 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat, elaborades a l'obra. 

E.4.1.1.1 Característiques generals 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

E.4.1.1.1.1 Barres corrugades 

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

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 

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

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 

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

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 

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

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de 
complir: 

- No han d'apareixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
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E.4.1.2. Condicions d’execució i utilització 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions 
necessaries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

E.4.1.3. Unitat i criteris d’amidament 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

E.4.1.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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E.5. Enderrocs, moviments de terres i gestió de 
residus 

E.5.1. Moviment de terres 

E.5.1.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a buidada de soterrani 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

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

Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

E.5.1.1.1 Condicions generals 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot 
a l'assaig SPT. 

E.5.1.1.1.1 Neteja i esbrossada del terreny 

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), 
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
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S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a 
útils. 

E.5.1.1.2 Excavació per esplanació, rebaix del terreny o buidat de soterrani 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat 
de màquines o de camions. 

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i 
amb la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Angle del talús:  ± 2° 

E.5.1.2. Condicions del procés d’execució 

E.5.1.2.1 Condicions generals 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
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- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

E.5.1.2.2 Excavació per a esplanació, rebaix del terreny o buidat de soterrani 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

E.5.1.3. Unitat i criteris d’amidament 

E.5.1.3.1 Neteja i esbrossada 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

E.5.1.3.2 Excavació 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
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Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

E.5.1.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

E.5.2. Excavacions de rases i pous 

E.5.2.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d'obra 

E.5.2.1.1 Condicions generals 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot 
a l'assaig SPT. 
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L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de 
quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

E.5.2.2. Condicions del procés d’execució 

E.5.2.2.1 Condicions generals 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de 
l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 

E.5.2.3. Unitat i cirteris d’amidament 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

E.5.2.4. Normartiva de compliment obligatori 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
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construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

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

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real 
Decreto 863/1985 de 2 de abril 

E.5.3. Gestió de residus 

E.5.3.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de 
terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o 
entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o 
centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb 
camió 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 

- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 

- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el 
tipus de residu. 
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E.5.3.1.1 Càrrega i trasnport de terres i residus 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

E.5.3.1.2 Residus especials 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

E.5.3.1.3 A l’obra 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

E.5.3.1.4 A centre de reciclatge a monodipòsit, a abocador específic o a centre de 
recollida i transferència 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del 
centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada tipus que s'ha abocat. 

E.5.3.1.5 Disposició de residus 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. 

E.5.3.1.6 Classificació de residus 

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de 
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formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc.. 

E.5.3.2. Condicions del procés d’execució 

E.5.3.2.1 Càrrega i transport de terres i residus 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

E.5.3.2.2 Residus de la construcció 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

E.5.3.3. Unitat i criteris d’amidament 

E.5.3.3.1 Transport de terres o residus inerts o no especials 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

E.5.3.3.2 Terres 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

E.5.3.3.3 Residus de la construcció 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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E.5.3.3.4 Residus especials 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

E.5.3.3.5 Transport de residus especials 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 

E.5.3.3.6 Classificació de residus 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

E.5.3.3.7 Disposició de runa o residus inerts 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

E.5.3.3.8 Disposició de residus no especials o especials 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

E.5.3.3.9 Disposició de residus 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. 

E.5.3.4. Normativa de compliment obligatori 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador 
dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova 
el catàleg de Residus de Catalunya. 



CÀLCUL I DISSENY ESTRUCTURAL D’UN HANGAR PER GRANS AERONAUS Pàg. 65 

 

E.6. Fonaments 

E.6.1. Rases i pous 

E.6.1.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions 
de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions 
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

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

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

E.6.1.1.1 Condicions generals 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les 
classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de 
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la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma 
EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

E.6.1.1.2 Rases i pous 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 
mm 

- Nivells: 

     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
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- Dimensions en planta: - 20 mm 

     - Fonaments encofrats : + 40 mm 

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

          - D <= 1 m : + 80 mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 

          - D > 2,5 m : + 200 mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE art.5.2.e): 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

E.6.1.2. Condicions del procés d’execució 

E.6.1.2.1 Condicions generals 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
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la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 
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Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 

E.6.1.3. Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

E.6.1.3.1 Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

E.6.2. Armadures per rases i pous 

E.6.2.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Rases i pous 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 
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- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

E.6.2.1.1 Condicions generals 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats 
per la DF. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
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Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 

Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 

E.6.2.1.2 Barres corrugades 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
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equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 
>= 1,25 granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx 
(Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre major) 

E.6.2.2. Condicions del procés d’execució 

E.6.2.2.1 Condicions genrals 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
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E.6.2.3. Unitat i criteris d’amidament 

E.6.2.3.1 Barres corrugades 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

E.6.2.4. Normativa de compliment obligatori 

E.6.2.4.1 Normativa general 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

E.6.3. LLOSES 

E.6.3.1. Definició de les partides d’obra executades 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions 
de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions 
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Lloses de fonament 

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

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 
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- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

E.6.3.1.1 Condicions generals 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les 
classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de 
la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma 
EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
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No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

E.6.3.1.2 Lloses de fonamentació 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

- Nivells: ± 20 mm 

- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 

E.6.3.2. Condicions del procés d’execució 

E.6.3.2.1 Condicions generals 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
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que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 
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E.6.3.2.2 Lloses de fonamentació 

L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

E.6.3.3. Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

E.6.3.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

E.6.4. Pilons 

E.6.4.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Execució de pilons de formigó armat mitjançant els mètodes de desplaçament, d'extracció o de 
barrinat, de 35 cm fins a 250 cm de diàmetre. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tipus CPI-3: Piló perforat mitjançant desplaçament amb tap de graves 

- Tipus CPI-6: Piló perforat mitjançant cullera o barrina, sense entubació, amb utilització de llots 
tixotròpics per a contenir les terres de les parets i formigonament continu per sota dels llots 

- Tipus CPI-7: Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma 
contínua 

- Tipus CPI-8: Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma 
contínua per l'eix de la barrina 

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

- Preparació de la plataforma de treball 

- Execució de la perforació 

- Abocada del formigó 

E.6.4.1.1 Condicions generals 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
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especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les 
classes d'exposició. 

La posició ha de ser la indicada a la DT. 

La fondària del piló ha de ser la indicada a la DT., amb comprovació que s'ha arribat a la capa 
de terreny prevista a la DT. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la DT. 

El formigó no ha de presentar disgregacions ni buits a la seva massa. 

La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

El nivell del formigó ha de sobresortir 0,5 D per sobre del nivell teòric d'acabat del piló en cas 
que el cap del piló resti per sobre del nivell freàtic del terreny, o 1,5 D en cas contrari. 

Un cop enderrocat el cap del piló, l'armadura ha de sobresortir la més gran de les següents 
llargàries: un diàmetre o 50 cm. 

Característiques del formigó: 

Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència plàstica:  3-5 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

Resistència característica del formigó als 28 dies: 

- H-25:  >= 0,9x25 N/mm2 

Penetració del piló amb l'encep:  >= 5 cm 

Recobriment de les armadures:  >= 4 cm 

Característiques dels llots tixotròpics: 

- Tipus de suspensió: Homogènia i estable 

- Dosificació: < 10% 

- Densitat: > 1,02 g/cm3, < 1,10 g/cm3 

- Viscositat normal (mesurada en con de Marsh): >= 32 s 

Toleràncies d'execució: 
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- Fondària de la perforació: - 0, + 1% L 

- Desviació en planta del centre de gravetat de la cara superior: 

     - Control d'execució reduït:  ± 150 mm 

     - Control d'execució normal:  ± 100 mm 

     - Control d'execució intens:  ± 50 mm 

- Nivell de l'acabat:  ± 20 mm 

- Diàmetre D de la secció: - 20 mm, + 0,1 D, + 100 mm 

- Aplomat:  ± 3% 

- Posició de les armadures:  Nul·la 

- Recobriment de les armadures:  Nul·la 

TIPUS CPI-3: 

Alçària del tap de graves o formigó de la punta:  >= 3 D 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària del tap de graves i formigó de la punta:  ± 10% 

E.6.4.2. Condicions del procés d’execució 

E.6.4.2.1 Condicions generals 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el 
formigonament requereix precaucions i l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer les 
provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la resistència realment 
assolida. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es 
preveu que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 

L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
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No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 

Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó. 

Fins que el formigó tingui una resistència a compressió de 30 kp/cm2 no es poden realitzar cap 
de les operacions següents: 

- Perforació amb extracció de pilons en un radi de tres diàmetres i mig, a partir del centre del piló 

- Clavat de pilons o entibacions en un radi de 3 m 

- Enderrocar el cap del piló i col·locar encofrats dels enceps 

Per cada piló s'ha de fer un albarà amb les dades següents: 

- Data d'execució 

- Diàmetre 

- Fondària 

- Volum de formigó realment utilitzat 

- Armadures utilitzades 

- Estrats de terreny travessats 

- Fondària de l'encastament per punta si és el cas 

E.6.4.2.2 Tipus CPI-8: 

L'extracció de terres s'ha de fer amb barrina. 

El formigó s'ha d'injectar pel tub de la barrina una vegada aquesta hagi arribat a la fondària 
prevista a la DT. 

La barrina amb les terres s'ha d'extreure a la vegada que s'injecta el formigó, amb cura de que 
l'extrem de la barrina es mantingui permanentment en contacte amb el formigó. 

Les armadures s'han d'introduir una vegada plena de formigó la perforació, abans de que 
comenci l'adormiment. 

E.6.4.3. Unitat i criteris d’amidament 

m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i 
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acceptat expressament per la DF. 

La fondària s'ha de mesurar fins al nivell de la cara inferior de l'encep, sense tenir en compte la 
part del cap del piló a enderrocar. 

E.6.4.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 25 de noviembre de 1977 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-CPI/1977 Cimentaciones. Pilotes in situ. 

E.6.5. Armadures per a pilons 

E.6.5.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Pilons 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
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E.6.5.1.1 Condicions generals 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats 
per la DF. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 



CÀLCUL I DISSENY ESTRUCTURAL D’UN HANGAR PER GRANS AERONAUS Pàg. 83 

 

armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 

Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 

E.6.5.1.2 Barres corrugades 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
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Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 
>= 1,25 granulat màxim 

Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx 
(Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre major) 

E.6.5.1.3 Pilons 

Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la 
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar. 

La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació 
i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 

Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 

Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions 
dels solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 

Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un 
diàmetre del piló. 

Diàmetre barres longitudinals:  >= 12 mm 

Diàmetre barres transversals:  >= 6 mm 

Llargària de les barres longitudinals: > 9 Dp + 1 Dp, > 600 cm + 50 cm (Dp = diàmetre del piló) 

Separació de l'armadura als paraments:  >= 4 cm 

Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix:  <= 20 cm 
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Toleràncies d'execució: 

- Distància entre estreps:  <= 10% de l'especificada 

- Llargària d'armadures:  <= 10% de l'especificada 

- Llargària d'ancoratge:  ± 10% de l'especificada 

E.6.5.2. Condicions del procés d’execució 

E.6.5.2.1 Condicions generals 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

E.6.5.3. Unitat i criteris d’amidaments 

E.6.5.3.1 Barres corrugades 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

E.6.5.4. Normativa de compliment obligatori 

E.6.5.4.1 Normativa general 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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E.6.5.4.2 Pilons 

* Orden de 25 de noviembre de 1977 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-CPI/1977 Cimentaciones. Pilotes in situ. 

E.6.6. Elements auxiliars per a pilons 

E.6.6.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Operacions auxiliar per a l’execució de pilons. 

S'han considerat els tipus d'operacions auxiliars següents: 

- Enderroc de cap de piló per a extreure les parts de formigó de mala qualitat i deixar-lo preparat 
per formigonar conjuntament amb l'encep 

- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l'excavació i el formigonament de pilons 

- Muntatge i desmuntatge de l'equip de clavament de pilons 

E.6.6.1.1 Equip per a pilons 

Després del muntatge, l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les 
eines que calguin per executar els pilons, d'acord amb la DT. 

Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip. 

E.6.6.1.2 Enderroc de cap de piló 

El cap del piló ha de restar al nivell previst a la DT, sobresortint com a mínim 5 cm per sobre del 
terreny o superfície de l'encofrat de l'encep. 

No han de restar parts de formigó de mala qualitat al cap del piló. 

La superfície del cap del piló ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa. 

Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes. 

Alçària mínima per enderrocar (NF = Nivell freàtic): 

- Cap del piló per sobre del NF:  0,5 D 

- Cap del piló per sota del NF:  1,5 D   

Toleràncies d'execució: 
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- Nivell del cap del piló:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  =< 3% D 

- Nivel d'acabat de la cara superior, un cop escapçat: - 60 mm, + 30 mm 

E.6.6.2. Condicions del procés d’execució 

E.6.6.2.1 Equip per a pilons 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o 
d'altres elements existents a la zona de muntatge i desmuntatge. 

No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip en les proximitats de conduccions elèctriques aèries. 

E.6.6.2.2 Enderroc de cap de piló: 

No es pot començar l'enderroc fins que la resistència del formigó sigui >= 30 kp/cm2. 

S'ha de treballar amb el compressor en posició obliqua, no horitzontalment. 

Si al arribar al nivell de coronament previst el formigó no té la resistència indicada a la DT, s'ha 
de continuar l'enderroc fins a trobar el formigó adequat, i tornar a formigonar fins al nivell de 
coronament amb formigó de les característiques indicades a la DT, garantint l'adherència dels 
dos formigons. 

Durant el procés no s'han de desplaçar les armadures. 

La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl·liques. 

E.6.6.3. Unitat i criteris d’amidament 

E.6.6.3.1 Equip per a pilons 

Unitat de quantitat utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF. 

E.6.6.3.2 Enderroc de cap de piló 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

E.6.6.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
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Estructural (EHE). 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden de 25 de noviembre de 1977 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-CPI/1977 Cimentaciones. Pilotes in situ. 

*NTE-CPE/1978 Cimentaciones. Pilotes. ENCEPADOS. 

E.6.7. Enceps 

E.6.7.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a 
pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions 
de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions 
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Enceps 

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

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Curat del formigó 

E.6.7.1.1 Condicions generals 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les 
classes d'exposició. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
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Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de 
la DF. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca:  <= 15 cm 

- Consistència plàstica:  <= 25 cm 

- Consistència tova:  <= 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 10 de la norma 
EHE. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

E.6.7.1.2 Enceps 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 



Pág. 90  Annex D 

 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 

- Aplomat: ± 10 mm 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 
mm 

- Nivells: 

     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: - 20 mm 

     - Fonaments encofrats : + 40 mm 

     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

          - D <= 1 m : + 80 mm 

          - 1 m < D <= 2,5 m : + 120 mm 

          - D > 2,5 m : + 200 mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

     - En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

     - D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

     - 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 

     - 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE art.5.2.e): 

     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
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E.6.7.2. Condicions del procés d’execució 

E.6.7.2.1 Condicions generals 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF 
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar 
la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col·locats. 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i 
als paraments. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 

- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element. 

E.6.7.2.2 Enceps 

El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 

E.6.7.3. Unitat i criteris d’amidament 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

E.6.7.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

E.6.7.4.1 Enceps 

* NTE-CPE/1978 Cimentaciones. Pilotes. ENCEPADOS. 
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E.6.8. Armadures per a enceps 

E.6.8.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Enceps 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

E.6.8.1.1 Condicions generals 

Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. 

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
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No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 

Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats 
per la DF. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 

Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
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Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 

E.6.8.1.2 Barres corrugades 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 
>= 1,25 granulat màxim 
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Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx 
(Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre major) 

E.6.8.2. Condicions del procés d’execució 

E.6.8.2.1 Condicions generals 

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i 
amb l'ajut d'un mandrí. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

E.6.8.3. Unitat i criteris d’amidament 

E.6.8.3.1 Barres corrugades 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost) 

E.6.8.4. Normativa de compliment obligatori 

E.6.8.4.1 Normativa general: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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E.6.9. Elements especials per a fonaments 

E.6.9.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 

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

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Execució dels junts 

- Curat del formigó 

E.6.9.1.1 Condicions generals 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 10 mm, + 30 mm 

- Nivell:  ± 20 mm 

- Planor:  ± 20 mm/2 m 

E.6.9.2. Condicions del procés d’execució 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que 
durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
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E.6.9.3. Unitat i criteris d’amidament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

E.6.9.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
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E.7. Estructures d’acer 

E.7.1. Definició i condicions de les partides d’obra 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant 
peces compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 

- Elements d'ancoratge 

- Bigues 

- Biguetes 

- Llindes 

- Traves 

- Encavallades 

- Corretges 

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b 
(S 275 JR) o A/52b (S 355 JR) 

- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b (S 
275 JR) o A/52b (S 355 JR) 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b (S 
275 JR) o A/52b (S 355 JR) 

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR) 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 



Pág. 100  Annex D 

 

- Galvanitzat 

- Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus Corten 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i nivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

E.7.1.1. Condicions generals 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF. 

Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 

La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a 
l'obra. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 

Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
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Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 

Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de la estructura. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària de l'element: 

     - D'1 m, com a màxim: ± 2 mm 

     - D'1 a 3 m: ± 3 mm 

     - De 3 a 6 m: ± 4 mm 

     - De 6 a 10 m: ± 5 mm 

     - De 10 a 15 m: ± 6 mm 

- Fletxa (L=llum): <= L/1500, <= 10 mm 

- Aplomat: 

     - Pilars: <= H/1000, <= 25 mm 

     - Bigues (D=cantell): <= D/250 

- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): <= 
15 mm 

E.7.1.2. Pilars 

L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la DT. 

La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col·locades 
perpendicularment respecte a l'eix del pilar i ha de complir les toleràncies d'aplomat fixades. 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha 
d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir amb beurada de ciment. 

Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una 
placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, 
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nivellat i centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura. 

L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de 
consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix de junt. 

Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de 
moments flectors nuls. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions de les plaques base dels pilars:  ± 2% 

- Planor de les plaques base del pilar:  ± 0,2% 

- Dimensions de rigiditzadors:  ± 0,2% 

- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ): 

     - D'1 m de jàssera, com a màxim:  ± 2 mm 

     - D'1 a 3 m de jàssera:  ± 3 mm 

E.7.1.3. Elements d’ancoratge 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 0,2% 

- Dimensions plaques d'ancoratge:  ± 2% 

- Separació entre barres d'ancoratge:  ± 2% 

- Alineació entre barres d'ancoratge:  ± 2 mm 

- Alineació:  ± 2 mm/m 

E.7.1.4. Col·locació amb cargols 

Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que 
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 

El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en el seu defecte 
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 

La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT 
El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 
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Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. 

Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de 
la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 
1 filet, com a mínim. 

La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 

Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu 
eix, s'han de bloquejar. 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de 
ser les que s'estableixen en la norma NBE EA-95. 

- Diàmetre dels cargols calibrats: - 0,00 mm, + 0,15 mm 

- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 

     - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 

     - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 

     - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 

     - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 

E.7.1.5. Col·locació amb soldadura 

La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 

La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de 
penetració complerta. 

Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades 
entre 1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 
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     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 

     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 

E.7.2. Condicions del procés d’execució 

E.7.2.1. Condicions generals 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol 
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de 
taller. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 
desprendre'ls a cops. 

Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, 
s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els 
medis de comprovació i mesura. 

Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de 
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions 
fixades a la seva partida d'obra. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció 
i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
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E.7.2.2. Col·locació amb cargols 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces. 

Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 

La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible 
la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el 
definitiu. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels 
situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 

E.7.2.3. Col·locació amb soldadura 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert 

- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible 
nu 

- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible 

- Elèctric per resistència 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per 
temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la DF. 

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir 
cura que quedin ben seques. 

Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la 
llargària de les mateixes, han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall. 
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Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a 
fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1. 

Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes 
als articles corresponents de la NBE EA-95. 

E.7.3. Unitat i criteris d’amidament 

E.7.3.1. Bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements 
d’ancoratge, elements auxiliars 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

E.7.4. Normativa de compliment obligatori 

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. (Vigente hasta 29 de marzo 
2007). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 




