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C.1. Generalitats
C.1.1. Àmbit d'aplicació

El camp d'aplicació d'aquest apartat és el de la verificació de la seguretat estructural de 

murs resistents en l'edificació realitzats a partir de peces relativament petites assentades 

mitjançant morter, tals com fàbriques de totxana, blocs de formigó i de ceràmica 

alleugerada, i fàbriques de pedra, incloent el cas de que continguin armadures actives o 

passives en els morters o reforços de formigó armat.

Queden exclosos d'aquest apartat els murs de càrrega que no tenen elements destinats a 

assegurar la continuïtat amb els forjats (encadenats), tant els que confien l'estabilitat al 

fregament dels seus extrems de les biguetes, com els que confien l'estabilitat exclusivament 

a la seva grossor o a la seva vinculació a altres murs perpendiculars sense col·laboració 

dels forjats. També queden excloses aquelles fàbriques construïdes amb peces col·locades 

“en sec” (sense morter en les juntes horitzontals) i les de pedra les peces de les quals no 

són regulars o no s'assenten sobre llinyoles (cast. tendel) horitzontals, i aquelles en les que 

la seva grossor s'aconsegueix a partir de reblerts amorfs entre dos fulles de fàbrica.

En aquest apartat només es contempla l'estabilitat dels elements construïts, no s'estudien 

aspectes relatius a l'aïllament tèrmic, acústic o resistència al foc.
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C.2. Juntes de moviment

Es disposaran juntes de moviment per permetre dilatacions tèrmiques i per humitat, fluència 

i retracció, les deformacions per flexió i els efectes de les tensions internes produïdes per 

càrregues verticals o laterals, sense que la fàbrica pateixi danys, tenint en compte per les 

fàbriques sustentades les distàncies indicades en el CTE. 
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C.3. Durabilitat

La durabilitat d'un pany de fàbrica és la capacitat per suportar, durant el període de servei 

pel  que ha sigut  projectat  l'edifici,  les condicions físiques i  químiques a les que estarà 

exposat.  La  carència  d'aquesta  capacitat  podria  ocasionar  nivells  de  degradació  no 

considerats en l'anàlisi estructural, deixant la fàbrica fora d'ús.

L'estratègia dirigida a assegurar la durabilitat considera:

a) la classe d'exposició a la que estarà sotmès l'element;

b) composició, propietats i comportaments dels materials.

C.3.1. Classe d'exposició

La classe d'exposició defineix l'agressivitat del mitjà en el que s'ha de mantenir l'element 

sense menyscabament de les seves propietats.

Per l'assignació de la classe o classes d'exposicions a les que pot estar exposat un element 

de fàbrica, a més de qüestions relatives a l'entorn (orientació, salinitat del medi, atac químic, 

etc.), s'ha de tenir en compte la severitat de l'exposició local a la humitat, és a dir: la situació 

de l'element en l'edifici i l'efecte de certes solucions constructives (tals com la protecció que 

pot  oferir  ràfecs,  cornises  i  cavallons  (cast. albardillas),  dotats  d'un  trencaaigües 

adequadament dimensionat) i l'efecte de revestiments i xapats protectors.

Si s'utilitza un acabat exterior impermeable a l'aigua de pluja, aquest ha de ser permeable al 

vapor, per evitar condensacions de la massa del mur.

C.3.2. Armadures

Amb acer galvanitzat, o en classes III, IV o Q amb qualsevol subclasse amb acer inoxidable 

austenític, n'hi ha prou amb un recobriment mínim de 15 mm. Per galvanitzat s'entén el 

d'una xapa d'almenys 900 g/m2 de zinc. Una protecció equivalent és una capa de zinc de 60 

g/m2 i capa d'epoxi d'espessor mínim de 80  μm i espessor mig de 100 μm. Un equivalent a 

l'acer inoxidable austenític massís, a efectes de protecció, es pot obtenir revestint l'acer al 
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carboni amb, almenys, 1 mm d'acer inoxidable austenític.

Els tractaments de protecció es realitzaran després de conformades les barres cuidant que 

no es deteriorin a llarg del procés d'execució posterior.

Per les armadures de  tendel, en classe I, es poden utilitzar armadures d'acer al carboni 

sense  protecció.  Per  les  classes  IIa  i  IIb,  s'han  d'utilitzar  armadures  d'acer  al  carboni 

protegides mitjançant galvanitzat fort o protecció equivalent, a menys que la fàbrica estigui 

acabada mitjançant un enfoscat de les seves cares exposades, el morter de la fàbrica sigui 

no inferior a M5 i el recobriment lateral mínim de l'armadura no sigui inferior a 30 mm, en tal 

cas es podran utilitzar armadures d'acer al carboni sense protecció. Per les classes III, IV, 

H, F i Q, en totes les subclasses les armadures de tendel seran d'acer inoxidables austenític 

o equivalent.

En qualsevol cas:

• l'espessor  mínim del recobriment  de morter  respecte a la vora exterior,  no serà 

menor de 15 mm.

• el recobriment  de morter,  per sobre i per sota de l'armadura de  tendel,  no serà 

menor de 2 mm, fins i tot pels morters de junta prima.

• l'armadura es disposarà de forma que es garanteixi la constància del recobriment.

Els  extrems  tallats  de  tota  barra  que  constitueixin  una  armadura,  excepte  les  d'acer 

inoxidable, tindran el recobriment que li correspongui en cada cas o la protecció equivalent.

En el  cas de càmeres  omplertes,  el  recobriment  serà no menor  de 20 mm ni del  seu 

diàmetre
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C.4. Materials
C.4.1. Peces

La disposició de forats serà tal que eviti riscos d'aparició de fissures en envans i parets de la 

peça durant la fabricació, maneig o col·locació.

C.4.2. Morters

Els morters per fàbriques poden ser ordinaris, de junta prima o lleugers.

El morter de junta prima es pot fer servir quan les peces rectifiquin o modelin i permetin 

construir el mur amb capes de morter amb un espessor entre 1 i 3 mm.

Els morters ordinaris es poden especificar per:

• resistència: es designen per la lletra M seguida de la resistència a compressió en 

N/mm2.

• dosificació  en volum:  es designen per  la proporció,  en volum,  dels  components 

fonamentals  (per  exemple  1:1:5  ciment,  cals  i  sorra).  L'elaboració  inclourà  les 

addicions, additius i quantitat d'aigua, amb els que es suposa que s'obté el valor de 

resistència desitjat.

            El morter ordinari per fàbriques convencionals no serà inferior a M1. El morter 

ordinari per fàbrica armada o pretensada, el morter de junta prima i el morters lleuger, no 

seran inferiors a M4. En qualsevol cas, per evitar ruptures fràgils de murs, la resistència a la 

compressió del morter no ha de ser superior al 75% de la resistència normalitzada de les 

peces.
                                              

C.4.3. Formigó

La mida màxima de l'àrid no serà major a 10 mm quan el formigó ompli buits de dimensió no 

menor de 50 mm, o quan el recobriment de les armadures estigui entre 15 i 25 mm. No serà 

major que 20 mm quan el formigó ompli forats de dimensió no menor de 100 mm o quan el 

recobriment de l'armadura no sigui menor de 25 mm.
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C.4.4. Armadures

A més dels  acers  establerts  en EHE,  es consideren  acceptables  els  acers  inoxidables 

segons UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 i UNE EN 845-3:2001, i per pretensar els de 

EN 10138.

El galvanitzat,  o qualsevol tipus de protecció equivalent,  ha de ser compatible amb les 

característiques de l'acer a protegir, no afectant-les desfavorablement.

C.4.5. Components auxiliars

Les barreres antihumitats seran eficaces respecte al pas de l'aigua i al seu ascens capil·lar. 

Tindran una durabilitat concordant al tipus d'edifici. Estaran formades per materials que no 

siguin fàcilment perforables en utilitzar-les, i seran capaces de resistir les tensions de càlcul 

de compressió sense extrusionar-se.

Les  barreres  antihumitats  tindran suficient  resistència  superficial  de fregament  com per 

evitar el moviment de la fàbrica que descansa sobre elles.

C.4.6. Consideracions sobre treballs a realitzar en panys 

de paret

La profunditat màxima d'una regata vertical no ha de ser superior a 30 mm. 

Les regates verticals que no es prolonguin sobre el nivell del pis més que un terç de l'altura 

de planta poden tenir  una profunditat  de fins  80 mm i  d'un  ample de fins 120 mm, si 

l'espessor del mur és de 225 mm o més.

La separació horitzontal entre regates adjacents o entre una regata i un rebaix o un forat no 

serà menor de 225 mm.

La separació horitzontal entre dos rebaixos adjacents, quan estan en la mateixa cara o en 
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cares oposades del mur, o entre un rebaix i un forat,  no serà menor que dos vegades 

l'ample del rebaix major.

La suma dels amples de les regates i rebaixos verticals no serà major que 0,13 vegades la 

longitud del mur.

La separació horitzontal entre l'extrem d'una regata i un forat no serà menor de 500 mm.

La separació  horitzontal  entre  regades  adjacents  de longitud  limitada,  ja  estiguin  en la 

mateixa cara o en cares oposades del mur, no serà menor que dos vegades la longitud de 

la regata més llarga.

Si  les  regates  horitzontals  o  inclinades  es  realitzen  amb  precisió  usant  una  màquina 

adequada es poden augmentar la profunditat admissible en 10 mm, en murs d'espessors 

majors de 115 mm.

Es poden realitzar regates, de no més de 10 mm de profunditat, en ambdues cares, si el 

mur és d'un espessor no menor de 225 mm.

L'ample de la regata horitzontal no superarà la meitat de l'espessor residual del mur.

En fàbriques amb peces alleugerades o foradades, es considerarà la secció real que quedi 

rere la part eliminada per les regates, assignant-li a cada element de la seva superfície la 

resistència deduïda de la secció real.
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C.5. Comportament estructural dels murs

Tot mur de càrrega tindrà un espessor d'almenys 115 mm.

Un mur es considera travat per un altre en una vora vertical si:

• no  es  previsible  que  es  produeixin  fissures  entre  ambdós,  com  quan  ambdós 

s'executen  simultàniament  amb  materials  d'anàloga  deformabilitat,  estan 

anàlogament carregats, s'enllacen, i no són previsibles moviments diferencials entre 

ells, per retraccions, càrregues, etc.

• la unió entre el mur travat i el travant (mitjançant elements de travat, claus o altres 

mitjans)  es  projecta  per  resistir  els  esforços  tallants,  les  traccions  i/o  les 

compressions previsibles.

Un mur es considera travant d'una vora vertical d'un altre quan:

• té una longitud no menor de 1/5 de l'altura lliure del travat, i 

• té un espessor no menor de 0,3 de l'espessor eficaç del mur travat, ni menor de 85 

mm, i

• si té forats, la distància entre ells no és menor de 1/5 de l'altura mitjana dels forats i 

quan es prolonga més enllà de cada forat  una distància no menor de 1/5 de l'altura 

lliure de la planta.

També es pot considerar que serveix per travar una vora qualsevol altre element que tingui 

una rigidesa equivalent  a la d'un mur travant de fàbrica,  segons els paràgraf  anterior,  i 

estigui enllaçat al mur travat mitjançant ancoratges o claus, projectats específicament per 

resistir els tallants i les traccions i compressions que siguin previsibles.

Es consideraran vores lliures els de forats amb altura lliure major de ¼ de l'altura de pis, o 

amplada lliure major de ¼ de la longitud del mur, o àrea majos de 1/10 de la del mur.
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C.6. Execució
C.6.1. Execució de murs

Les  peces,  fonamentalment  les  de  ceràmica,  s'humitejaran  abans  de  fer-les  servir  en 

l'execució de la fàbrica, bé per aspersió, bé per immersió, durant uns minuts. La quantitat 

d'aigua embeguda en la peça ha de ser la necessària per que no variï la consistències del 

morter  al  posar-lo  en  contacte  amb  la  mateixa,  sense  succionar  aigua  d'amassat  ni 

incorporar-la.

Les peces es col·locaran sempre a refrec, sobre una capa de morter, fins que el morter 

sobreeixeixi pel junt. No es mourà cap peça després d'efectuada la operació de refrec. Si 

fos necessari corregir la posició d'una peça, es trauria, retirant també el morter.  

Un junt es considera ple si el morter massissa la grossor total de la peça en almenys el 40% 

del seu través; es considera buida en cas contrari.

El morter ha d'omplir totalment les juntes (tret del cas de capa d'argamassa buida) i junts, 

en funció del tipus de peça utilitzat.

Quan s'especifiqui la utilització de juntes primes, les peces s'assentaran curosament per 

que les juntes mantinguin l'espessor establert de manera uniforme.

Les fàbriques s'han d'aixecar per filades horitzontals en tota la extensió de l'obra, sempre 

que sigui possible. Quan dos parts d'una fàbrica s'hagin d'aixecar en èpoques diferents, la 

que s'executi primer es deixarà esglaonada. Si això no fos possible,  es deixarà formant 

alternativament  entrants,  queixalades  i  sortints.  El  morter  que  es  col·locarà  per  la 

continuació de la fàbrica serà igual que el que s'ha fet servir en primera instància.

En les filades consecutives d'un mur, les peces s'encavalcaran per que el mur es comporti 

com un element estructural  únic.  L'encavalcament serà almenys igual a 0,4 vegades el 

grossor de la peça i no menor de 40 mm. En les cantonades o trobades, l'encavalcament de 

les peces no serà menor que la seva amplada; en la resta del mur, es poden fer servir 

peces tallades per aconseguir l'encavalcament precís.
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La longitud de recolzament d'una càrrega concentrada sobre un mur serà no menor de 100 

mm.

C.6.2. Enllaços
C.6.2.1. Enllaç entre murs i forjats

Quan es consideri que els murs estan travats pels forjats, s'enllaçaran a aquests de forma 

que es puguin transmetre les accions laterals.

Les accions laterals es transmetran als elements travats o a través de la pròpia estructura 

dels forjats o mitjançant  bigues perimètriques capaces d'absorbir  els moments i  tallants 

resultants.

Les accions laterals es poden transmetre mitjançant connexions específiques (entre murs i 

forjats) o per fregament.

Quan un forjat  carrega sobre un mur,  la longitud de recolzament  serà l'estructuralment 

necessària  però menor  de 65 mm (tenint  en compte  les toleràncies  de fabricació  i  de 

muntatge).

Les claus de murs caputxins es disposaran de forma que quedin suficientment rebudes en 

ambdues fulles (es considerarà satisfeta aquesta prescripció si es compleix la norma UNE 

EN 845-1:2001), i la seva forma i disposició serà tal que l'aigua no pugui passar per les 

claus d'una fulla a una altre.

Quan es facin servir connectors, aquests seran capaços de transmetre les accions laterals 

del mur als elements estructurals travats.

Quan la sobrecàrrega en el mur és petita o nul·la (per exemple, en la unió d'un mur mitger 

amb la coberta), és necessari assegurar especialment que la unió entre els connectors i el 

mur és eficaç.

La separació dels elements de connexió entre murs i forjats no serà major de 2 m, excepte 
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en edificis de més de 4 plantes d'altura en els que no serà major de 1,25 m.

No són necessaris amarres si el recolzament dels forjats de formigó es prolonguen fins el 

centre del mur o un mínim de 65 mm, sempre que no sigui un recolzament lliscant.

C.6.2.2. Enllaç entre murs

És recomanable que els murs que es vinculen s'aixequin simultàniament.

C.6.2.2.1. Murs caputxins

El número de claus que vinculen les dues fulles d'un mur caputxí no serà menor de 2 per 

m2. Si es fan servir armadures de  tendel cada element d'enllaç es considerarà com una 

clau.

Es col·locaran claus en cada vora lliure i en els muntants dels forats.

Al escollir les claus es considerarà qualsevol possible moviment diferencial entre les fulles 

del mur, o entre una fulla i un marc.

C.6.2.2.2. Murs doblats

Les dos fulles d'un mur doblat s'enllaçaran eficaçment mitjançant connectors capaços de 

transmetre les acciones laterals entre les dues fulles, amb un àrea mínima de 300 mm2/m2 

de  mur,  amb  connectors  d'acer  disposats  uniformement  en  número  no  menor  de  2 

connectors/m2 de mur

Algunes formes d'armadures de tendel poden també actuar com claus entre les dues fulles 

d'un mur doblat, per exemple les mostrades en la norma UNE EN 845-3:2006

En l'elecció del connector es tindrà en compte possibles moviments diferencials entre les 

fulles.
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C.6.2.3. Murs en contacte amb el terreny

La fàbrica en contacte amb el terreny serà tal que no es vegi afectada desfavorablement per 

les condicions del terreny o bé estarà adequadament protegida per això.

Es prendran mesures protectores per les fàbriques que puguin ser danyades per efecte de 

la humitat en contacte amb el terreny.

Quan sigui  previsible  que  el  terreny contingui  substàncies  químiques  agressives per  la 

fàbrica, aquesta es construirà amb materials resistents a aquestes substàncies o bé es 

protegirà de forma que quedi aïllada de les substàncies químiques agressives.

C.6.3. Rases i rebaixos

En murs de càrrega, per l'execució de regates i rebaixos, s'ha de comptar amb les ordres 

del director d'obra, bé expresses o bé per referència a detalls del projecte.

L'execució de regates tindrà en compte la no afectació a elements estructurals associats al 

mur, tals com llindes, ancoratges entre peces o armadures de reforç de qualsevol tipus. En 

aquests casos no s'han de produir discontinuïtats ni minva de resistència dels mateixos com 

a resultat d'ells.

En murs d'execució recent, s'ha d'esperar a que el morter d'unió entre peces hagi endurit 

degudament i a que s'hagi produït la corresponent adherència entre morter i peça.

No es realitzaran regates en les zones proveïdes d'armadura.

C.6.4. Disposicions relatives a les armadures
C.6.4.1. Secció mínima de l'armadura

La secció de l'armadura principal no serà menor del 0,1% de la secció del mur (producte del 

cantell útil per l'ample eficaç que es considera). En els murs en que els capes de morter 

s'han armat per incrementar la seva resistència davant de càrregues laterals, la secció de 



Annex III – Capítol 5 Pág. 15

dita armadura no serà menor de 0,03% de l'àrea bruta de la secció.

Quan les armadures de les capes de morter es disposin per controlar la fissuració o per 

dotar a la fàbrica de ductilitat, l'àrea de l'armadura no serà menor del 0,03% i la separació 

vertical no serà major de 600 mm.

Un element de fàbrica amb una armadura inclosa en els seus forats, sol·licitada a flexió en 

una direcció,  necessita  d'una  altre  armadura  transversal  en  direcció  perpendicular  a  la 

principal. L'àrea de l'armadura transversal no serà menor de 0,05 % del producte de l'ample 

total per el cantell útil.

L'armadura transversal pot col·laborar en el control de la fissuració deguda a moviments 

tèrmics o a la humitat.

En murs amb pilastres armades o altres construccions similars no es precisa armadura 

transversal, a menys que sigui necessària per enllaçar la fàbrica al formigó d'emplenat.

Les armadures tindran un diàmetre nominal mínim de 6 mm. Les barres corrugades o 

grafilades tindran un diàmetre nominal mínim de 6 mm. Les barres o filferros de les malles o 

armadures de tendel tindran un diàmetre nominal mínim de 5 mm. En el cas d'armadures 

electrosoldades en gelosia, podran fer-se servir, en els elements transversals de connexió 

de la gelosia, filferros de 4 i 4,5 mm de diàmetre.

C.6.4.2. Ancoratges i unions
C.6.4.2.1. Ancoratges

L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, patilla, o forquilla.

No s'empalmaran ancoratges per prolongació recta o per patilla en barres llises de més de 8 

mm de diàmetre. En barres a compressió no es faran servir ancoratges de ganxo, patilla o 

forquilla.

Quan s'utilitzi ganxo, patilla i forquilla la longitud d'ancoratge de les barres a tracció pot 

reduir-se a al 70% de la longitud d'ancoratge.
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Quan la secció de l'armadura és major que la requerida pel càlcul, la longitud d'ancoratge es 

pot  reduir  proporcionalment,  amb un mínim del  30 % de la longitud de l'ancoratge,  10 

diàmetres,  o  100  mm.  En compressió  a  més amb un mínim del  60  % de  la  longitud 

d'ancoratge.

Quan sigui possible, es disposarà una armadura transversal distribuïda uniformement sobre 

la longitud d'ancoratge, col·locant almenys una barra en la zona corba de l'ancoratge. L'àrea 

total mínima de l'armadura transversal serà el 25 % de la secció de la barra ancorada.

C.6.4.2.2. Solapament

Mentre  sigui  possible,  no  es  disposaran  solapaments  d'armadures  en  zones  fortament 

sol·licitades, o on variïn les dimensions de la secció (exemple: un escalonat en l'espessor 

del mur). La distància lliure entre dos armadures solapades no serà menor de dos diàmetres 

ni de 20 mm.

La longitud  de solapament  en les armadures  de tendel  es podrà  obtenir  en funció  del 

resultat dels assaigs realitzats per obtenir la seva longitud d'ancoratge.

C.6.4.2.3. Ancoratge de la armadura transversal

L'ancoratge de l'armadura transversal (incloent els estreps), es realitzarà mitjançant ganxos 

o patilles,  col·locant  on sigui  necessari  una armadura longitudinal  en la zona corba del 

ganxo o patilla.

L'ancoratge és eficaç quan la prolongació del ganxo és no menor de 5 diàmetres o 50 mm, i 

la de la patilla no menor que 10 diàmetres o 70 mm.

C.6.4.2.4. Reducció de l'armadura de tracció

En un element a flexió, tota barra és prolongarà, a partir del punt en que no és necessària, 

una longitud no menor  que el  cantell  útil  de l'element  ni  12 diàmetres,  excepte  en els 

recolzaments extrems.
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Quan  existeixi  una  càrrega  important  a  una  distància  menor  de  2d  de  la  vora  del 

recolzament  més  pròxim,  tota  l'armadura  principal  de  flexió  es  prolongarà  fins  el 

recolzament i s'ancorarà amb una longitud d'ancoratge de 20 vegades el diàmetre.

C.6.4.3. Separació d'armadures

En general, la distància lliure entre armadures adjacents paral·leles no serà menor que la 

mida màxima de l'àrid més 5 mm, ni que el diàmetre de l'armadura, ni que 10 mm.

La separació entre armadures principals de tracció no serà major que 600 mm, excepte 

d'armadures concentrades en nuclis o caixejats, o en les armadures de tendel.

C.6.4.4. Fàbrica confinada

La fàbrica confinada es construirà entre elements de formigó armat o de fàbrica armada; els 

elements horitzontals coincidiran amb els forjats, els verticals amb les interseccions de murs 

i amb els muntants de forats (quan l'àrea del forat sigui major de 1,5 m2). La separació 

entre aquests elements, tant horitzontal com vertical, no superarà els 4 m.

L'àrea de la secció dels elements confinats serà no menor que 0,02 m2, amb una dimensió 

mínima de 100 mm i amb una secció mínima d'armadura de 0,02 t (en mm2) siguen t 

l'espessor en mm del mur, ni menor de 200 mm2.

El formigonat dels elements que vagin armats es realitzarà després d'executada la fàbrica i 

s'ancorarà a aquesta.

Quan  es  faci  servir  fàbrica  confinada  realitzada  amb  peces  massisses,  perforades  o 

alleugerades, s'utilitzaran barres d'un diàmetre no menor de 6 mm i amb una separació no 

major de 600 mm, correctament ancorades en el formigó d'omplenat i en les juntes de 

morter.



Pág. 18 Annex C – Capítol 5

C.7. Control de l'execució
C.7.1. Recepció de materials

La recepció de ciments, de formigons, i de l'execució i control d'aquests, es troba regulat en 

documents específics.

C.7.1.1. Peces

Les peces es subministraran a obra amb una declaració del subministrador sobre la seva 

resistència i la categoria de fabricació.

Per blocs de pedra natural es confirmarà la procedència i les característiques especificades 

en el projecte, constatant que la pedra està sana i no presenta fractures.

El fabricant aportarà la documentació que acredita que el valor declarat de la resistència a 

compressió s'ha obtingut a partir de peces mostrejades segons UNE EN 771 i assajades 

segons UNE EN 772-1:2002, i l'existència d'un pla de control de producció en fàbrica que 

garanteixi el nivell de confiança citat.

Si no existeix valor declarat pel fabricant pel valor de resistència a compressió en la direcció 

d'esforç aplicat, es prendran mostres en obra segons UNE EN771 i s'assajaran segons EN 

772-1:2002, aplicant l'esforç en la direcció corresponent.

Si  la  resistència  a  compressió  d'un  tipus  de  peces  amb  forma  especial  té  influència 

predominant en la resistència de la fàbrica, la seva resistència es podrà determinar amb la 

última norma citada.

L'aplec en obra s'efectuarà evitant el contacte amb substàncies o ambients que perjudiquin 

física o químicament a la matèria de les peces.

C.7.1.2. Sorres

Cada  remesa  de  sorra  que  arribi  a  obra  es  descarregarà  en  una  zona  de  sòl  sec, 
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convenientment preparada per aquest fi, en la que es pot conservar neta.

Les sorres de diferent tipus s'emmagatzemaran per separat.

Es realitzarà una inspecció ocular de característiques i, si es jutja precís, es realitzarà una 

presa de mostres per la comprovació de característiques en laboratori.

Es pot acceptar sorra que no compleixi alguna condició, si es procedeix a la seva correcció 

en obra per rentat, cribat o mescla, i després de la correcció compleix totes les condicions 

exigides.

C.7.1.3. Ciments i cals

Durant  el  transport  i  emmagatzemen  es  protegiran  els  aglomerants  davant  l'aigua,  la 

humitat i l'aire.

Els diferents tipus d'aglomerants s'emmagatzemaran per separat.

C.7.1.4. Morters secs preparats i formigons preparats

En la recepció de les mescles preparades es comprovarà que la dosificació i resistència que 

figuren en l'envàs corresponen a les sol·licitades.

La recepció i l'emmagatzematge s'ajustarà al senyalat pel tipus de material.

Els morters preparats i els secs es faran servir seguint les instruccions del fabricant, que 

inclourà el tipus de pastera, el temps de pastat i la quantitat d'aigua.

El morter preparat, es farà servir abans de que transcorri el termini d'ús definit pel fabricant. 

Si s'ha evaporat aigua, es podrà afegir  aquesta només durant el termini d'ús definit  pel 

fabricant.

C.7.2. Control de la fàbrica



Pág. 20 Annex C – Capítol 5

En qualsevol cas, o quan s'hagi especificat directament la resistència de la fàbrica, es podrà 

acudir a determinar directament aquesta variable a través de la EN 1052-1.

Si alguna de les proves de recepció  de peces falla,  o no es donen les condicions  de 

categoria de fabricació suposades, o no s'assoleix el tipus de control d'execució previst en el 

projecte, s'ha de procedir a un re-càlcul de l'estructura a partir dels paràmetres constatats, i 

en el seu cas del coeficient de seguretat apropiat al cas.

C.7.2.1. Categories d'execució

El CTE estableix 3 categories d'execució: A, B i C, segons les regles següents: 

Categoria A:

• S'usen peces que disposen certificació de les seves especificacions sobre tipus i 

grup,  dimensions  i  toleràncies,  resistència  normalitzada,  succió,  i  retracció  o 

expansió por humitat.

• El morter disposa d'especificacions sobre la seva resistència a la compressió i a la 

flexotracció a 7 i 28 dies.

• La fàbrica disposa d'un certificat d'assaigs previs a compressió segons la norma 

UNE EN 1052-1:1999, a tracció i a tall segons la norma UNE EN 1052-4:2001.

• Durant l'execució es realitza una inspecció diària de l'obra executada, així com el 

control i la supervisió continuada per part del constructor.

Categoria B:                                            

• Les peces estan dotades de les especificacions corresponents a la categoria A, 

excepte en el que fa referència a las propietats de succió, de retracció i expansió per 

humitat.

• Es disposa d'especificacions del morter sobre les seves resistències a compressió i 

a flexotracció, a 28 dies.

• Durant l'execució es realitza una inspecció diària de l'obra executada, així com el 

control i la supervisió continuada per part del constructor.

Categoria C:

• Quan no es compleixi algun dels requisits establerts per la categoria B.
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C.7.3. Morters i formigons de reblert

S'admet la mescla manual únicament en projectes amb categoria d'execució C. El morter no 

s'embrutarà durant la seva manipulació posterior.

El morter i el formigó d'emplenat es farà servir abans d'iniciar-se el fraguat. El morter o 

formigó que hagi iniciat el fraguat es llençarà i no es reutilitzarà.

Al dosificar els components del formigó d'omplert es considerarà l'absorció de les peces de 

la fàbrica i de les juntes de morter, que poden reduir el seu contingut d'aigua.

El formigó tindrà docilitat  suficient  per omplir  completament els forats en que s'aboqui i 

sense segregació.

Al morter no se li afegiran aglomerants, àrids, additius ni aigua després del seu amassat.

Quan s'estableixi la determinació mitjançant assaigs de la resistència del morter, es farà 

servir la UNE EN 1015-11:2000

Abans d'omplir de formigó la càmera d'un mur armat,  es netejarà de restes de morter i 

runes. L'emplenament es realitzarà per tongades, assegurant que es massissen tots els 

forats i no es segrega el formigó. La seqüència de les operacions aconseguirà que la fàbrica 

tingui la resistència precisa per soportar la pressió del formigó fresc.

C.7.4. Armadures

Les barres i les armadures de tendel s'emmagatzemaran, es doblaran i es col·locaran en la 

fàbrica sense que pateixin danys que les inutilitzin per la seva funció (possibles erosions que 

causin discontinuïtats en la pel·lícula autoprotectora, ja sigui en el revestiment de resina 

epoxídica o en el galvanitzat).

Tota  armadura  s'examinarà  superficialment  abans de col·locar-la,  i  es  comprovarà  que 
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estigui lliure de substàncies perjudicials que puguin afectar a l'acer, al formigó, al morter o a 

l'adherència entre ells.

S'evitaran els danys mecànics, ruptura en les soldadures de les armadures de  tendel,  i 

dipòsits superficials que afectin a l'adherència.

Es faran servir separadors i estreps quan es precisin per mantenir les armadures en la seva 

posició amb el recobriment especificat.

Quan sigui necessari, es lligarà l'armadura amb filferro per assegurar que no es mou mentre 

s'aboca el morter o el formigó d'emplenat.

Les armadures es solaparan només on ho permeti la direcció facultativa, bé de manera 

expressa o per referència a indicacions reflectides en plànols.

En murs amb pilastres armades, l'armadura principal es fixarà amb antelació suficient per 

executar  la fàbrica sense entrebancs.  Els forats  de fàbrica en que s'inclogui l'armadura 

s'aniran omplint amb morter o formigó en aixecar la fàbrica.

C.7.5. Protecció de fàbriques en execució

Les  fàbriques  acabades  de  construir  es  protegiran  contra  danys  físics,  (per  exemple, 

col·lisions), i contra accions climàtiques.

La coronació dels murs es cobrirà per impedir el rentat del morter de les juntes per efecte de 

la pluja i evitar danys en els materials

Es prendran precaucions  per  mantenir  la humitat  de la fàbrica fins el  final  del  fraguat, 

especialment  en  condicions  desfavorables,  tals  com  baixa  humitat  relativa,  altes 

temperatures o forts corrents d'aire.

Es prendran precaucions per evitar danys a la fàbrica acabada de construir per efecte de les 

gelades.
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Si  fos  necessari,  aquells  murs  que  quedin  temporalment  sense travar  i  sense  càrrega 

estabilitzant  però  que  poden  estar  sotmesos  a  càrregues  de  vent  o  d'execució, 

s'apuntalaran provisionalment, per mantenir la seva estabilitat.

Es limitarà l'altura de la fàbrica que s'executi en un dia per evitar inestabilitats i incidents 

mentre el morter està fresc. Per determinar el límit adequat es tindran en l'espessor del mur, 

el tipus de morter, la forma i densitat de les peces i el grau d'exposició al vent.
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C.8. Manteniment

El pla de manteniment estableix les revisions a que s'ha de sotmetre l'edifici durant el seu 

període de servei.

Després de la revisió s'establirà la importància de les alteracions trobades, tant des del punt 

de vista de la seva estabilitat com de l'aptitud de servei.

Les alteracions que produeixen pèrdua de durabilitat requereixen una intervenció per evitar 

que degenerin en alteracions que afectin a la seva estabilitat.

Després de la revisió es determinarà el procediment  d'intervenció a seguir,  bé sigui  un 

anàlisi  estructural,  una presa de mostres  i  els  assaigs o proves de càrrega que siguin 

precisos, així com els càlculs oportuns.

En el projecte s'ha de preveure l'accés a aquelles zones que es consideren més exposades 

al deteriorament, tant per agents exteriors, com pel propi ús de l'edifici (zones humides), i en 

funció de l'adequació de la solució projectada (càmeres ventilades, barreres antihumitat, 

barreres anticondensació).

S'ha de condicionar l'ús de materials restringits (segons el capítol 4 del CTE-DB-SE-F) al 

projecte de mitjans de protecció, amb expressió explícita del programa de conservació i 

manteniment corresponen.

Les fàbriques amb armadures de tendel, que inclouran tractaments d'auto-protecció s'han 

de revisar almenys, cada 10 anys. Es substituiran o renovaran aquells acabats protectors 

que pel seu estat hagin perdut la seva eficàcia.

En el cas de desenvolupar treballs de neteja, s'analitzarà l'efecte que poden tenir els 

productes aplicats sobre els diversos materials que constitueixen el mur i sobre el sistema 

de protecció de les armadures en el seu cas.
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