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B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B02 - EXPLOSIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0211000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Explosiu elaborat a base de nitroglicerina i nitrat amònic, absorbits en un producte plàstic 

com la nitrocel·lulosa. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser transportable i s'ha de poder utilitzar de manera segura, sense risc per a les 

persones que el manipulin. 

Ha d'estar catalogat i homologat pel Ministeri d'Indústria i Energia. 

Ha de portar un certificat d'aprovació d'ús, amb la garantia que ha superat els assaigs de 

fricció, de penetració i d'impacte. 

Els cartutxs han de ser resistents a l'acció de l'aigua i de la humitat. 

La metxa ha d'estar formada per un nucli de pòlvora negra embolicada amb diverses capes de fil 

i materials aïllants. 

El temps de combustió de la metxa ha d'estar degudament controlat. 

El detonador ha d'estar format per una càpsula d'alumini amb materials explosius a l'interior. 

L'explosiu i la metxa han d'estar oficialment homologats i catalogats per la Direcció General 

de Mines. 

Pes específic de l'explosiu:  14 kN/m3 

Velocitat de detonació:  5000 m/s 

Temps de combustió de la metxa:  2 min/m 

Toleràncies: 

- Temps de combustió de la metxa:  ± 5% 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. El personal per a 

la manipulació, transport i custòdia ha d'estar degudament qualificat i autoritzat. 

Sense que es produeixin cops o condicions que posin en perill la seguretat del transport. 

L'explosiu s'ha de subministrar separat dels altres elements. 

 Els envasos i embalatges han de ser de materials inerts o apropiats a la naturalesa del seu 

contingut. Han d'estar homologats per l'Administració competent i han de portar els 

corresponents senyals de perillositat així  com etiquetes identificatives del seu contingut. 
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Els senyals i etiquetes han de complir les característiques especificades en la ITC15 i en el 

capítol I del Tí tol IV del Reglament d'explosius vigent. 

Emmagatzematge: Amb les autoritzacions prescrites per la legislació vigent. En llocs 

expressament habilitats a l'efecte secs i que no estiguin sotmesos a temperatures altes. La 

metxa no ha d'estar en contacte amb olis, petrolis o benzines. 

No es poden emmagatzemar en comú matèries incompatibles. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

Aquest criteri inclou el subministrament dels elements auxiliars que calguin. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 

Orden PRE/1263/2009, de 21 de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas 

complementarias números 2 y 15, del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 

230/1998, de 16 de febrero. 

Orden PRE/2035/2012, de 24 de septiembre, por la que se modifica la Orden PRE/1263/2009, de 21 

de mayo, por la que se actualizan las instrucciones técnicas complementarias números 2 y 15, 

del Reglamento de Explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 

Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional del 

Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera (TPC). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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B03 - GRANULATS 

B031 - SORRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0311010. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,  marbres blancs i durs, o sorra 

procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment 

autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

 Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 

Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 
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     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 

la EHE. 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la 

confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

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

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3  i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 

0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

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

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

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

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  

������������������������������������������������������������������������������
�        �      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       �
� Límits ���������������������������������������������������������������������
�        �  4 mm  �  2 mm  �  1 mm  � 0,5 mm � 0,25 mm � 0,125 mm � 0,063 mm �
������������������������������������������������������������������������������
�Superior�   0    �   4    �   16   �   40   �   70    �    77    �   (1)    �
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������������������������������������������������������������������������������
�Inferior�   15   �   38   �   60   �   82   �   94    �   100    �   100    �
������������������������������������������������������������������������������

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

      - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
���������������������������������������������������
�  Tamís    �  Percentatge en  �   Condicions     �
� UNE 7-050 �  pes que passa   �                  �
�   mm      �    pel tamís     �                  �
���������������������������������������������������
�   5,00    �        A         �      A = 100     �
�   2,50    �        B         �  60 <= B <= 100  �
�   1,25    �        C         �  30 <= C <= 100  �
�   0,63    �        D         �  15 <= D <= 70   �
�   0,32    �        E         �   5 <= E <= 50   �
�   0,16    �        F         �   0 <= F <= 30   �
�   0,08    �        G         �   0 <= G <= 15   �
���������������������������������������������������
�  Altres   �                  �  C - D <= 50     �
�   condi-  �                  �  D - E <= 50     �
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�   cions   �                  �  C - E <= 70     �
���������������������������������������������������

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

 GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí 

mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin  que es compleixen 

les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

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

Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

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 Fábrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 
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SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

����	�	����������������	�������
����
������������	#-�
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B033 - GRAVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0331Q10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

 - Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

 - Material per a drenatges 

 - Material per a paviments 

 El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints 

d’ una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

 - De pedra calcària 
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 Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat 

són els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

 - Granulats reciclats provinents de formigó 

 - Granulats reciclats mixtes 

 - Granulats reciclats prioritariament naturals 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats 

amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 

la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 

DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

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

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

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 

la EHE. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 

la construcció. 
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o quí 

mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 

10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

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

Contingut de formigó:  > 95% 

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

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

Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

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

 Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

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

formigó. 

Ús admissible: 

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

 S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

 - Per a drens 

 - Per a paviments 

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

 GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

 Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

 GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen 

per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
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IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí 
tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 

La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 

menor que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 

parament de la peç a i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de 

formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 

<=45º (amb la direcció de formigonat) 

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

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

     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb  TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el 

primer punt i el segon del paràgraf anterior. 

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

cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color mé s clar que el patró 

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

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

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

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

L’índex de llenques  per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 

kN/m3 (UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes 

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

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

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

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

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

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

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

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 

 Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

 El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la  UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
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Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

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

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

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

- Altres granulats:  Nul 

 Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-

508 EX):  Nul·la 

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

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

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

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

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

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada 

explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 

drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 

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

Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de  comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) 

sigui inferior al 2% (UNE 103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

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

Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat 
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per  evitar els canvis de temperatura del granulat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de 

Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 

superficial 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B065960B. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 

d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 

La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

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

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

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

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

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

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

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

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

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

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

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

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

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

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

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

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

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

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

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
��������������������������������������������������������������
�  Assentament con   �            Condicions                 �
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�    d’Abrams(mm)    �               d’ús                    �
�------------------------------------------------------------�
�   130 <= H <= 180  � - Formigó abocat en sec               �
�   H >= 160         � - Formigó bombejat, submergit o       �
�                    �   abocat sota aigua amb tub tremie    �
�   H >= 180         � - Formigó submergit, abocat sota      �
�                    �   fluid estabilitzador amb tub tremie �

��������������������������������������������������������������
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
����������������������������
�  Grandària   � Contingut �
�  màxima del  � mínim de  �
� granulat(mm) � ciment(kg)�
�------------------------- �
�      32      �    350    �
�      25      �    370    �
�      20      �    385    �
�      16      �    400    �
����������������������������

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir 

durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 
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Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 

volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

����	�	����������������	�������
����
������������	#-�

�/�7;D@1.17249654�:9�63�//1;494�9@D�=969�=<443?9�;.�>;//�5.�=5.721.)�=5@�9�@I.1@)�/37�69637�73?J3.27-�

��	63.21>1=9=1B�63/�7;D@1.17249654�

���K@345�63�7L413�63�/9�>;//9�63�7;D@1.17249@3.2�

���929�1�:549�63�//1;49@3.2�
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B067 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AUTOCOMPACTANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B067510V. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó autocompactable estructural(HAC), formigó que com a conseqüència d’una dosificació 

estudiada i la utilització d’ additius superplastificants específics, es compacta per l’acció 

del seu pes propi, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sí lici), elaborat en una 

central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de 

juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 

Es caracteritzen per: 

- Menor contingut de granulat gruixut 

- Major contingut de granulats fins inerts (fillers) 

- Menor grandària màxima del granulat 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació  i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Autocompactabilitat 

- Grandària màxima del granulat 

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

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

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

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

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

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

pretensat 

- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2  

     - HM-R/AC = 20,25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 

     - HA-R/AC i HP-R/AC =  25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 

- AC: Lletra indicativa de que es tracta d’un formigó autocompactable 
     - Classes d’escorriment (taula A17.3 de la EHE-08): 
          - AC-E1, AC-E2 i AC-E3 
     - Classes de viscositat (taula A17.4 de la EHE-08): 
          - AC-V1, AC-V2 i AC-V3 
     - Classes de resistència al bloqueig (taula A17.5 de la EHE-08): 
          - RB1 i RB2       
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Es pot definir l’autocompatibilitat mitjançant la combinació de les classes corresponents a 

l’escorriment(AC-E), viscositat(AC-V) i resistència al bloqueig(AC-RB), d’acord amb 

l’expressió: 

T-R/(AC-E+AC-V+AC-RB)/TM/A: 

- 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). 
Amb anterioritat a l’ inici del formigonament es realitzaran assaigs previs com a mètode de 
validació de la dosificació.  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament.

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 

norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de 
silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

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

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

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

utilitzat. 
Quan sigui necessari es farà servir un filler inert com a corrector del granulat fi 

Els fins aportats pel ciment, les addicions i el granulat serà >= 23% en pes del formigó 

Es fabricarà amb ciment tipus CEM I o aquells que resultin adients per a tal fi en funció de 

les addicions que continguin. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
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- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de 

resistència a j dies d’edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 

  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del 

formigó, t: edat del formigó en dies, s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent 

(CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP 
VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció  de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant 

el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

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

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

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

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa:  <= 0,65  

- Formigó armat:  <= 0,65  

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

La classe resistent ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.b). 

- Formigó en massa:  >= 20 N/mm2 

- Formigó armat:  >= 25 N/mm2  
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- Formigó pretesat:  >= 25 N/mm2 

Mè todes de caracterització de l’autocompactabilitat 

- Fluïdesa: Assaig d’escorriment (UNE 83361) o escorriment en embut V (UNE 83364) 

- Resistència al bloqueig: Assaig d’escorriment amb anell J (UNE 83362) i assaig de la caixa 

en L (UNE 83363) 

- Resistència a la segregació: Assaig d’escorriment i escorriment en embut V 

Taula A17.2. Requisits generals per l’autocompactabilitat 
����������������������������������������������������
�    Assaig    � Paràmetre mig �  Rang admissible  �
�--------------�---------------�------------------ �
�              �      T50      �     T50<=8seg     �
�  Escorriment � ------------ -�-------------------�
�              �      df       � 550mm<=df<=850mm  �  
�--------------�---------------�-------------------�
�  Embut en V  �      Tv       �  4seg<=Tv<=20seg  �
�--------------�---------------�-------------------�
�  Caixa en L  �      Cbl      �  0,75<=CBL<=1,00  �
�--------------�---------------�-------------------�
�  Escorriment �               �                   �
�  amb anell J �      djf      �  >= dJf – 50 mm   �
����������������������������������������������������

El control de les propietats d’autocompactibilitat es realitzaran a totes les unitats de 

subministrament : 

- HM i HA sense dificultat de pas del formigó per l’armadura: 

     - Assaig d’escorriment (UNE 83361) 

- HP i HA amb formigó fortament armat: 

     - Assaig d’escorriment (UNE 83361) 

     - Assaig d’escorriment amb anell (UNE 83363) 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

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

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

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

Grandària màxima del granulat: <= 25 mm 

La suma del granulat fi <0,063 mm i l’addició de calissa del ciment <= 250 kg/m3 de formigó 

Es faran servir additius superplastificants per  aconseguir l’autocompactabilitat, 

ocasionalment s’utilitzaran additius moduladors de viscositat, que compliran la UNE-EN 934-2 

Continguts característics dels formigons autocompactables: 

- Fins <0,125 mm (ciment,addicions i fillers): 450-600 kg/m3 (180-240 litres/m3) 

- Ciment: 250-500 kg/m3 

- Pasta (aigua, ciment, addicions minerals actius, fillers i additius): >= 350 litres/m3) 

- Granulat gruixut: <= 50% del total del granulat 
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Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 

     - Consistència fluida:  ± 2 cm 

     - Consistència líquida:  ± 2 cm 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de 

treball i el corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i 

en aquest cas, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en 

volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
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Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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B0A - FERRETERIA 

B0A1 - FILFERROS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A142U0,B0A14200. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

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

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

 - Filferro d'acer galvanitzat 

 - Filferro d'acer plastificat 

 - Filferro recuit 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 

taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
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 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

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

La concentricitat i l’adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 

article 6.5 UNE 36-732.  

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

 Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

 - Identificació del producte 

 - Diàmetre i llargària dels rotlles 

 Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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B0A2 - TELES METÀL·LIQUES I PLÀSTIQUES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Entramats amb filferros d’acer obtinguts per procediments diversos (torsió  simple o triple, 

teixit simple o doble) amb filferros d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De simple torsió 

- De triple torsió 

- De teixit senzill de filferro ondulat 

 - De teixit doble de filferro ondulat 

 - Amb remat superior decoratiu 

 S'han considerat els acabats dels filferros següents: 

- Galvanitzat 

- Galvanitzat i plastificat 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 

Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni 

d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Els filferr os han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10218-2. Si son 

galvanitzats també han de complir les de les normes UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2, i si són 

plastificats les de les UNE-EN 10245-1 i UNE-EN 10245-2. 

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 

Entramat fabricat a partir de l’entrellaçat helicoïdal de filferros d’acer formant malles 

aproximadament quadrades. 

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de  cumplir la UNE-EN 10223-6. 

Toleràncies: 

- Pas de malla: 

     - Malla de 25 mm:  ± 2,0 mm 

     - Malla de 40 mm:  ± 4,0 mm 

     - Malla de 45 mm:  ± 4,0 mm 

     - Malla de 50 mm:  ± 4,5 mm 

     - Malla de 60 mm:  ± 5,0 mm 

     - Malla de 75 mm:  ± 5,0 mm 

- Alçària de la tela: 

     - Malla de 25 mm:  ± 30 mm 

     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 

     - Malla de 45 mm:  ± 30 mm 

     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 

     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 

     - Malla de 75 mm:  ± 60 mm 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Millora General de la Nova Carretera. Eix del Llobregat.Tram Berga-Bagà 

48 

  

- Diàmetre del filferro galvanitzat: 

     - recobriment classe A segons UNE-EN 10244-1 i UNE- EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 

     - recobriment classe C segons UNE-EN 10244-1 i UNE-EN 10244-2:  T1 segons UNE-EN 10218-2 

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 

Entramat fabricat a partir de l’entrellaçat helicoïdal de filferros d’acer formant malles de 

forma hexagonal. 

El nombre de torsions dels filferros ha de ser de 3. 

Les dimensions de la malla i els diàmetres dels filferros han de cumplir la UNE-EN 10223-3. 

Toleràncies: 

- Pas de malla:  + 16mm, - 4 mm 

- Diàmetre del filferro galvanitzat: 

     - Diàmetre de 2,0 mm:  ± 0,05 mm 

     - Diàmetre de 2,2 mm:  ± 0,06 mm 

     - Diàmetre de 2,4 mm:  ± 0,06 mm 

     - Diàmetre de 2,7 mm:  ± 0,06 mm 

     - Diàmetre de 3,0 mm:  ± 0,07 mm 

     - Diàmetre de 3,4 mm:  ± 0,07 mm 

- Llargària de la tela:  + 1 m, - 0 m 

- Alçària de la tela :  ± D (dimensió pas de malla)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TELA METÀL·LICA DE SIMPLE TORSIÓ: 

* UNE-EN 10223-6:1999 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 6: 

Enrejado de simple torsión. 

TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ: 

* UNE-EN 10223-3:1998 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 3: 

Malla hexagonal de acero para aplicaciones industriales. 

ALTRES TELES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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B0A3 - CLAUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A31000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
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 S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

 - Claus d'impacte 

 - Claus d'acer 

 - Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

 - Tatxes d'acer 

 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 

utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 

17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

 Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B2U002,B0B27000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 

fissures. 

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

altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han 

d’estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de 

la UNE-EN 10080.

- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació  amb el diàmetre nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Millora General de la Nova Carretera. Eix del Llobregat.Tram Berga-Bagà 

52 

  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha 

d’apreciar trencaments o fissures  

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 

s’ha  d’apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

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

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

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

- Tensió de última d'adherència: 

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

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

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

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

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

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

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

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

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 

equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 

de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
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+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 

– 25 – 32 i 40 mm 

S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada 

amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a 

la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d’elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 

          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals 

i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  

perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 

elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. 

 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 

d’ambdós. 

Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 
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- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 

elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 

siguin barres o filferros.

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de 

un dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

(dmín: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l’armadura més 

gruixuda) 

     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetr e nominal de les armadures 

aparellades) 

 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra 

longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

l'eventual agressivitat de l'ambient. 

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

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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B0B4 - CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0B47290. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer en cordons per a armadures actives d'elements de formigó. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Acer en cordons adherents per a tesar 

- Acer en cordons no adherents per a tesar 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

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

altre matèria perjudicial. 

No s’han d’admetre filferros o cordons oxidats, a no ser que disposin d’ una lleugera capa 

d’òxid superficial no adherent. 
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Els fabricants han de garantir, com a mínim, les característiques següents: 

- Càrrega unitària màxima a tracció 

- Límit elàstic 

- Allargament en càrrega màxima 

- Aptitud al doblegat alternatiu (nomes per a filferros) 

- Relaxació 

ACER EN FILFERROS PER ARMADURES ACTIVES: 

Secció massissa procedent d'estirat en fred o trefilat de filferro subministrat normalment en 

rotlle. 

Els valors de diàmetre nominal s'han d'ajustar a la sèrie (UNE 36-094): 3-4-5-6-7-7,5-8-9,4-10 

Característiques mecàniques dels filferros (UNE EN ISO 15630-3): 

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

     - Límit elàstic fy:  85% fmàx <= fy <= 95% fmàx 

     - Allargament (càrrega màxima sobre base de llargaria >= 200 mm):  >= 3,5% 

     - Estricció a ruptura:  

          - Filferros llisos:  >= 25% 

          - Filferros grafilats:  a simple vista 

     - Assaig doblat-desdoblat (UNE EN ISO 15630-3) Pèrdua de resistència a tracció en 

filferros de D 5 mm o secció equivalent:  5% 

     - Nombre mínim de doblats-desdoblats que ha de suportar el filferro: 

          - Per a obres hidràuliques o en ambients corrosius:  7 

          - Filferros llisos:  4 

          - Filferros grafilats:  3 

     - Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC ±1ºC per a una tensió inicial del 70% de la càrrega 

unitària màxima real:  <= 2,5% 

Toleràncies: 

- Mòdul d'elasticitat:  ± 7% 

 Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades a la 

UNE 36-094. 

ACER EN BARRES PER ARMADURES ACTIVES: 

Secció massissa subministrada en forma d’elements rectilinis. 

Característiques mecàniques de les barres (UNE EN ISO 15630-3): 

- Càrrega unitària màxima (fmàx):  >= 980 N/mm2 

- Límit elàstic fy':  75% fmàx <= fy' <= 90% fmàx 

- Allargament (càrrega màxima sobre base de llargària >= 200mm):  >= 3,5% 

- Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC±1º C (UNE EN ISO 15630-3):  <= 3% 

- Assaig doblat-desdoblat (UNE EN ISO 15630-3):  Sense trencaments ni fissures 

Toleràncies: 

- Mòdul d'elasticitat:  ± 7% 
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 ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS: 

Producte format per un nombre de filferros enrotllats helicoïdalment, amb el mateix pas i 

sentit de torsió , sobre un eix ideal comú (UNE 36094). Podran ser de 2, 3 o 7 cordons. Poden 

ser llisos o grafilats. 

Característiques mecàniques dels cordons (UNE EN ISO 15630-3): 

     - Càrrega unitària màxima: 

          - Cordons de 2 o 3 filferros: 
�����������������������������������������������������������������������
�      Designació      �  Sèrie de diàmetres  �   Càrrega unitària    �
�                      �       nominals       � màxima f màx (N/mm2)  �
�����������������������������������������������������������������������
�       Y 1770 S2      �       5,6 - 6        �       >= 1770         �
�       Y 1860 S3      �   6,5 - 6,8 - 7,5    �       >= 1860         �
�       Y 1960 S3      �         5,2          �       >= 1960         �
�       Y 2060 S3      �         5,2          �       >= 2060         �
�����������������������������������������������������������������������

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

     - Assaig doblat-desdoblat (UNE EN ISO 15630-3): 

          - Pèrdua de resistència a tracció en filferros de D 5 mm o secció  equivalent:  5% 

     - Límit elàstic fy:  0,88 fmàx <= fy <= 0,95 fmàx  

     - Allargament (càrrega màxima sobre base de llargària >= 500 mm) >= 3,5% 

     - Estricció a ruptura:  A simple vista 

     - Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC±1ºC:  <= 2,5% 

     - Coeficient de desviació per a cordons D >= 13 mm 

     (assaig de tracció desviada UNE EN ISO 15630-3):  <= 28 

     - Valor mitjà de les tensions residuals a tracció del filferro central:  < 50 N/mm2 

Toleràncies: 

- Mòdul d'elasticitat:  ± 7% 

 Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades a la 

UNE 36-094. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: 

- Filferros: En rotlles 

     - Diàmetre del bobinat:  >= 225 diàmetre filferro 

     - Fletxa màxima inferior en una base d'1 m:  < 25 mm 

     - Presència de soldadures realitzades després del tractament tèrmic anterior al trefilat:  

Nul·la 

- Barres: En trams rectes 

- Cordons de 2 o 3 filferros: En rotlles 
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     - Diàmetre interior del rotlle:  >= 600 mm 

- Cordons de 7 filferros:  En rotlles, bobines o rodets 

     - Diàmetre interior del rotlle o nucli de bobina o rodet:  >= 750 mm 

Emmagatzematge: En locals ventilats sense contacte directe amb el terra ni amb les parets. 

S'han de classificar segons els tipus, les classes i els lots de procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 

obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 

superficials. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ACER EN CORDONS ADHERENTS 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

ACER EN CORDONS NO ADHERENTS: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

UNE 36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 

UNE 36098-1/1M:1994 Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado. 

Parte 1: características. 

UNE 36098-2:1985 Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado. 

Control y condiciones de conformidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 - TAULONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D21030. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

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

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
������������������������������������������
�  Classe  �    Gruix nominal (mm)       �
�          �������������������������������
�          �  < 50   � 50 a 75 �  > 75   �
�          �������������������������������
�          �      Tolerància (mm)        �
������������������������������������������
�    T1    �   ±3    �   ±4    �  +6,-3  �
�    T2    �   ±2    �   ±3    �  +5,-2  �
�    T3    �   ±1,5  �   ±1,5  �  ±1,5   �
������������������������������������������
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- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

�5�:1�:9�.54@92189�63�=5@A/1@3.2�5D/1?92541��

�

B0D3 - LLATES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D31000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

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

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
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 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
������������������������������������������
�  Classe  �    Gruix nominal (mm)       �
�          �������������������������������
�          �  < 50   � 50 a 75 �  > 75   �
�          �������������������������������
�          �      Tolerància (mm)        �
������������������������������������������
�    T1    �   ±3    �   ±4    �  +6,-3  �
�    T2    �   ±2    �   ±3    �  +5,-2  �
�    T3    �   ±1,5  �   ±1,5  �  ±1,5   �
������������������������������������������

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

�5�:1�:9�.54@92189�63�=5@A/1@3.2�5D/1?92541��
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�

B0D6 - PUNTALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D629AU,B0D625A0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

 - Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

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

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

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 
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 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
����������������������������������������������������������������
�                �         Llargària del puntal                �
�Alçària muntatge�����������������������������������������������  
�                �  3 m  �  3,5 m  �  4 m  �  4,5 m  �   5 m   �
����������������������������������������������������������������
�        2 m     � 1,8 T �  1,8 T  � 2,5 T �    -    �    -    �
�      2,5 m     � 1,4 T �  1,4 T  � 2,0 T �    -    �    -    �
�        3 m     �   1 T �    1 T  � 1,6 T �    -    �    -    �
�      3,5 m     �   -   �  0,9 T  � 1,4 T �  1,43 T �  1,43 T �
�      4,0 m     �   -   �    -    � 1,1 T �  1,2  T �  1,2  T �
�      4,5 m     �   -   �    -    �   -   �  0,87 T �  0,87 T �
�        5 m     �   -   �    -    �   -   �    -    �  0,69 T �
����������������������������������������������������������������

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

�5�:1�:9�.54@92189�63�=5@A/1@3.2�5D/1?92541��

�

B0D7 - TAULERS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0D7UC02,B0D7UC11,B0D71120. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

 - Tauler aglomerat de fusta 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

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

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 0,3 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Angles:  ± 1° 

 TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

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

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 

premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 
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Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):   >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

 Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

�5�:1�:9�.54@92189�63�=5@A/1@3.2�5D/1?92541��

�

B0D8 - PLAFONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D81680. 

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. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 

connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 

previstos. 

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

la seva posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 

de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

�5�:1�:9�.54@92189�63�=5@A/1@3.2�5D/1?92541��

�

B0DA - LLOSETES PREFABRICADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DA1350. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Element prefabricat de formigó amb les armadures preteses, apte per a la funció d'encofrat 

perdut a les lloses de formigó armat per a ponts. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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La lloseta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la 

seva col·locació i posada a l'obra, així com els esforços produïts al formigonar la llosa. 

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques 

uniformes. No s'admeten les rebaves, cocons, superfícies deteriorades, guerxaments, armadures 

visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu  comportament a l'obra o el seu aspecte 

exterior. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació de les llosetes han de complir les condicions 

establertes en la Instrucció  vigent per a estructures de formigó pretesat (EHE-08). 

Contrafletxa:  <= 1/300 L 

 Planor: 

- Superfícies vistes:  <= 5 mm/2 m 

- Superfícies ocultes:  <= 20 mm/2 m 

 Diàmetre dels buits:  <= 2 mm 

 Fissuració: 

- Amplària:  <= 0,1 mm 

- Llargària:  <= 20 mm 

 La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària:  ± 5% 

 - Gruix:  + 2% 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: La lloseta ha de portar marcades en lloc visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació i d'expedició 

 - Designació del tipus, que es correspongui amb una fitxa de característiques tècniques 

 Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, 

situats entre 10 i 20 cm dels extrems i en el centre, de manera que no tinguin contacte 

directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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B0DB - ELEMENTS PER A ENCOFRATS INDUSTRIALITZATS DE MURS I PILARS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt de peces metàl·liques per a formar un contrafort que suporti l'encofrat d'un mur de 

formigó. 

Ha d'estar composat de les peces següents: 

- Pal o pals acoblables, de l'alçària a encofrar 

 - Tornapuntes, mínim un per pal 

 - Peces d'esquadra o tirants, per a unir la base del pal amb els tornapuntes 

 - Acobladors o peces d'unió dels pals 

 - Piquetes, una per a la base del pal i una altra per a la base de cada tornapuntes 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els pals han de tenir les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a 

utilitzacions anteriors. 

A dos costats oposats han de portar unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els 

taulers de l'encofrat. 

A la cara exterior ha de tenir els mecanismes de subjecció dels tornapuntes. 

A l'extrem inferior ha de tenir una base per a la seva fixació al terra. 

L'extrem superior ha de permetre acoblar més pals per tal d'incrementar l'alçària. 

Els tornapuntes han de ser extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva 

llargària. 

Han de ser rectes, inclús estesos al màxim. 

El moviment d'extensió ha de ser suau. Les parts que ho precisin s'han de greixar. 

Als seus extrems ha de tenir macanismes per a fixar-lo al pal i a les piquetes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica per al seu muntatge, amb la 

indicació expressa de les càrregues i dels esforços màxims que pot resistir. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb 

el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0DZU005,B0DZA000,B0DZP600. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 

espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

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

- Desencofrants 

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

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

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

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 

les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del procès de 

formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 

compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

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

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

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

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

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

 Gruix:  >= 0,7 mm 

 Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

 Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

 DESENCOFRANT: 

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

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

anàlegs. 
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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. 

No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o 

l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 

S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 

els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

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

sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 

suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

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

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

la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 

estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

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

 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 BASTIDES: 

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

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

indeformabilitat. 

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

antioxidant. 

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 

de manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B44Z701B,B44Z7011. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR 

, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons 

UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfè rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 

resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 

les determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament següents: 
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- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-

EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 

següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 

les normes de condicions tè cniques de subministrament següents: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament del producte de 

partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 

de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 
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Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 

adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 

seques i lliures de condensacions. 

S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 

superfície d’acer. 

S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 

 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 

L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 

dintre de les toleràncies establertes. 

 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 

d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de 

cada passada abans de fer la següent. 

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. 

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 

a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord 

amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 

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

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les normes recollides a la taula 29.2.b de la 

EAE 
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Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de la EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 

com a calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 

mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 

del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades 

de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques p articulars. 

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. 

Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 

del muntatge. 

 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 

fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 

procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 

s’han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 

que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 

fer cicles addicionals de collat. 

S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 
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El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ 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 les superfícies a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 

s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 

del recipient. 

Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar. 

 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l’escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 

tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 

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. 

L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

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. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 

Condiciones técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 

aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 

de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 

Hormigones y Acero. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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B4A - MATERIALS PER A ARMADURES ACTIVES 
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B4A7 - ANCORATGES PER A ARMADURES ACTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B4A78215. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius de subjecció i unió de les armadures tesades utilitzades per a la construcció 

d'estructures, subjecció d'elements, etc. 

S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Ancoratges actius, de planxa d'acer o d'acer fos, per a tesats des de 50 T fins a 1150 T. 

- Ancoratge actiu per a tendons monotorons no adherents, d'acer fos. 

- Ancoratge cec de planxa d'acer semiadherent, per a tesat des de 50 T fins a 750 T. 

- Ancoratge cec de culata de planxa d'acer o d'acer fos, per a tesats des de 508 T fins a 650 

T. 

- Ancoratge acoplador de planxa d'acer o d'acer fos, fix o mòbil, per a tesats des de 508 T 

fins a 650 T. 

- Ancoratge de continuÏtat actiu per a cordons no adherents de 0,5" i de 0,6". 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'ancoratge ha de ser capaç de retenir eficaçment els tendons, resistir la seva càrrega 

unitària de trencament i transmetre al formigó una càrrega igual o major a la màxima que 

proporcioni el tendó corresponent. 

Als ancoratges s’haurà de verificar que: 

Coeficient d'eficacia (UNE 41-184): 

- Tendons no adherents: >=0,95 

- Tendons adherents: >=0,95 

No reducció de la capacitat de l’armadura 

Ductilitat 

El lliscament entre ancoratge i armadura finalitzarà quan s’assoleixi la força màxima de  

tesat (80% de la càrrega de trencament del tendó) 

Sistemes d’ancoratge: 

- Per cunyes: Capaços de retenir els tendons de tal manera que un cop finalitzat el tesat no 

es produeixin  

  lliscaments respecte l’ancoratge. 

- Per adherència: Capaços de retenir els cordons de tal manera que un cop finalitzat el tesat 

no es produeixin fissures o plastificacions anormals o inestables a la zona de l’ancoratge 

El disseny de les plaques i accessoris de l’ancoratge garantirà l’absè ncia de punts de 

desviament, excentricitat o pèrdua d’ortogonalitat entre tendó i placa 

Els assajos de comprovació de caracterí stiques es realitzaran segons la UNE 41184 

Tots els elements que constitueixen l’ancoratge han de ser intercanviables i han de tenir unes 

toleràncies dimensionals compatibles amb les de les seccions de les armadures. 
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ANCORATGE ACTIU, ANCORATGE CEC I ANCORATGE ACOPLADOR: 

Força de tesat en funció del nombre de torons: 
�����������������������������������������  
�Força de tesat   �   Nombre de torons  �
�����������������������������������������
�      50 T       �           4         �
�      75 T       �           7         �
�     100 T       �           9         �
�     150 T       �           12        �
�     200 T       �           15        �
�     250 T       �           19        �
�     350 T       �           31        �
�     450 T       �           37        �
�     550 T       �           43        �
�     650 T       �           48        �
�     750 T       �           55        �
�     850 T       �           72        �
�     950 T       �           72        �
�    1050 T       �           85        �
�    1150 T       �           85        �
�����������������������������������������

ANCORATGE ACTIU: 

Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, per a efectuar des d'aquests el 

tesat. 

En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge. 

Consta d'una placa amb forats cònics on s'han d'allotjar les falques que fixen els torons i 

una trompeta que suporta una placa d'ancoratge que ha d'anar embeguda en el formigó. 

La trompeta ha de ser un conjunt format per una placa de repartiment i un con de convergència 

de cables. Si el material de construcció és de xapa d'acer, la trompeta són dos peces 

independents i si és de fosa és un sol element. 

Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire. 

ANCORATGE ACTIU PER A TENDONS MONOTORONS NO ADHERENTS D'ACER FOS: 

Consta d'una placa amb un con per a l'allotjament de la falca d'ancoratge del monotoró. 

ANCORATGE CEC DE PLANXA D'ACER SEMIADHERENT: 

Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situat a l'extrem del tendó que 

no s'ha de tesar. 

En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge i la resta es 

transmet per fricció al formigó que envolta els torons. 

Cada toró de l'armadura s'ha de poder fixar a la placa d'ancoratge. 

Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire. 

ANCORATGE CEC DE CULATA: 

Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situat a l'extrem del tendó que 

no s'ha de tesar. 

Consta d'una placa amb forats cònics on s'han d'allotjar les falques que fixen els torons i 

una trompeta que suporta una placa d'ancoratge. 

Ha de constar d'una beina amb dos orificis que es creuen on enfilar els cordons i dues falques 

de subjecció dels cordons; ha de ser possible donar tensió als cordons des de cada extrem 

lliure dels cordons. 
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En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge. 

La trompeta ha de ser un conjunt format per una placa de repartiment i un con de convergència 

de cables. Si el material de construcció és de xapa d'acer, la trompeta són dos peces 

independents i si és de fosa és un sol element. 

Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire. 

ANCORATGE ACOPLADOR: 

Dispositiu que ha de permetre connectar una armadura activa a un ancoratge prèviament tesat, 

si es de tipus fix, o dues armadures no tesades si és de tipus mòbil. 

Els nuclis d'ancoratge disposats en beines amb forats cònics on s'allotgen les falques que 

fixen els torons han d'estar roscades exteriorment i connectades mitjançant un maniguet 

roscat. 

Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire. 

ANCORATGE DE CONTINUITAT ACTIU PER A CORDONS NO ADHERENTS: 

Ha de constar d'una beina amb dos orificis que es creuen on enfilar els cordons i dues falques 

de subjecció dels cordons; ha de ser possible donar tensió als cordons des de cada extrem 

lliure dels cordons. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques en el 

transport, manipulació en obra i emmagatzematge. 

En el cas d'ancoratges per falca s'haurà de fer constar la magnitud del moviment conjunt de 

l'armadura i la falca, per ajust i penetració 

Emmagatzematge: Protegits i classificats per mides, adoptant les precaucions necessàries per 

tal d’evitar la corrosió, l’embrutiment o el contacte amb greixos, olis, pintura o qualsevol 

altra substà ncia perjudicial i no experimentin danys especialment a les entalladures o 

escalfaments locals 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

UNE 41184:1990 Sistemas de pretensado para armaduras postesas. Definiciones, Características y 

ensayos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

����	�	����������������	�������
����
������������	#-�
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub destinat a crear el conducte que permeti l'allotjament i el tesat de les armadures 

actives. Inclou totes les peces especials com ara tubs de purga, broquets d'injecció, 

separadors, peces d'unió, i tubs matriu. 

S'han considerat cinc tipus de beines:  

- Tubs d'acer corrugat 

- De fleixos corrugats de plàstic 

- Tubs metàl·lics rígids 

- Tubs de polietilè de densitat alta 

- Tubs de goma inflabes 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques de les beines seran conformes  al Document d’idoneïtat Técnica Europeu 

(DITE)  del sistema de pretensat, elaborat específicament per a  cada sistema per un organisme 

autoritzat en l’àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la guia ETAG 013 de 

l’European Organisation Technical Approvals (EOTA) 
Les Beines hauran complir les següents característiques:  
- Resistir l’aixafament produït per el formigó 
- Resistir el fregament produït per els tendons 
- Permetre la continuïtat del traçat del conducte 
- Garantitzar l’estanquitat a tot el traçat 
- No superar durant el tesat els coeficients de fregament previstos 
- Garantir l’adherència prevista 
- No causar agressions químiques als tendons 
No s’ha de permetre que penetri al seu interior beurada de ciment o morter durant el 
formigonat. Per això , els empalmaments hauran de ser completament estancs. 
El diàmetre interior de la beina, sabent el tipus i secció de l’armadura que s’hi ha d’ 
allotjar, ha de ser l’adequat perquè es pugui efectuar la injecció de forma correcta. 
El control en obra s’ha de limitar a una comprovació de les característiques aparents, com só 
n les mides, rigidesa de les beines, la no existència de bonys ni fissures o perforacions que 
facin perillar l’estanquitat de les beines, etc. 
S’ha de comprovar que al doblegar les beines, segons els radis que s’utilitzaran a l’ obra, no 
es produeixin deformacions locals apreciables, ni trencaments que afectin l’estanquitat de les 
beines. 
També es recomana, comprovar l’estanquitat i resistè ncia a ser aixafades i colpejades, tant 
de les beines com de les peces d’unió, boques d’injecció, trompetes d’empalmament..., en 
funció de les condicions en que hagin de ser utilitzades. 
Pel què fa als separadors s’ha de comprovar que no produeixen colzes a les armadures o qu e no 
dificulten el pas de la injecció. 
Si pel que fos, es produís un emmagatzematge llarg o en males condicions, s’ha d’observar si 
l’oxidació dels elements metàl·lics pot afectar l’estanquitat o produir algun altre problema. 

En el cas del pretesat interior, quan es vulgui aconseguir un aïllament elèctric pels tendons, 

sota pressions i amb radis de curvatura similars als dels fleixos metàl·lics, es poden 

utilitzar: Tubs metàl·lics rígids, tubs de polietilè d e densitat alta, tubs de goma 

inflables. 

BEINES AMB TUB METÀL·LIC CORRUGAT 
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Es presenten en forma de tubs metàl·lics amb ressalts o corrugues que afavoreixen la seva 

adherència amb el formigó i amb la beurada d’injecció, i també augmenten la seva rigidesa 

transversal i la flexibilitat longitudinal. A part de presentar les condicions de resistència 

comentades en parà grafs anteriors, aquest tipus de beines han de suportar el contacte amb els 

vibradors interiors sense risc de perforació. 

El gruix del fleix ha de ser >= 0,3 mm, i ha de complir la UNE EN 523/524. 

Són les més utilitzades en pretesat interior per a suportar pressions normals, per a traç ats 

amb radis de curvatura superiors a 100 cops el seu diàmetre interior. 

Es poden utilitzar beines amb seccions ovalades en elements estructurals de petit gruix. 

B EINES DE FLEIXOS CORRUGATS DE PLÀSTIC: 

Las característiques morfològiques són semblants a les anteriors, excepte que els fleixos  han 

de tenir un espessor mínim d’1 mm. 

Les peces i accessoris de material plàstic han d’estar lliures de clorurs. 

TUBS METÀL·LICS RÍGIDS: 

Amb un espessor mínim de 2 mm, tenen més resistència respecte a les beines de fleixos 

metàl·lics, i es poden utilitzar també en pretesat exterior. No obstant, en pretesat interior 

s’ha de tenir en compte de que disposen de poca adherència entre el tub llis i la beurada. 

Admeten pressions superiors a 1 bar depenent del gruix que tinguin, i gràcies a això , es 

recomanen sobretot per a aconseguir una estanquitat total en el cas de realitzar injeccions 

amb alçades considerables. 

Són recomanables també per a utilitzar-se en traç ats amb un radi de curvatura inferior a 100 

diàmetres interiors del tub. Si es doblen amb mitjans mecànics adients, es pot arribar a radis 

mínims de 20 diàmetres interiors del tub mentre es compleixi que: 

- La tensió del tendó a la zona de la corba no excedeixi el 70% de la de trencament 

- La suma de la desviació angular del tendó no excedeix de 3ð/2 radiants, o es considera la 

zona de radi mínim com a punt d’ancoratge passiu, realitzant-se el tesat des dels dos extrems. 

TUB DE POLIETILÈ: 

Conducte flexible de superfície llisa, tant interiorment com exteriorment, que redueix el 

fregament amb el formigó i protegeix del deteriorament mecànic les armadures. 

El gruix serà el necessari per resistir pressions nominals interiors: 

     - Tubs de baixa pressió, Pn >=0,63 N/mm2 (PE80) 

     - Tubs d’alta pressió, Pn >=1 N/mm2 (PE80-PE100) 

Es solen utilitzar per a la protecció de tendons en pretesat exterior. 

TUBS DE GOMA INFLABLES: 

Han de tenir la resistència adequada a la seva funció, i són  recuperables un cop hagi endurit 

el formigó, desinflant-los i extraient-los per un extrem . 

No es recomana el seu ús com a beina de protecció, ja que no actua com a pantalla de protecció 

contra la corrosió, a no ser que es demostri el contrari. Es recomana per a elements 

prefabricats amb juntes conjugades. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegits i classificats per mides, adoptant les precaucions necessàries per 

tal de no entrar en contacte amb substàncies perjudicials. 

En general, el subministrament i l’emmagatzematge de les beines s’ha de realitzar  adoptant 

precaucions anàlogues a les exigides per les armadures. 
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A les beines de tipus metàl·lic és convenient donar-les  un tractament anticorrosiu tipus 
galvanitzat en cas que s’hagin d’emmagatzemar de forma prolongada. També se’ls hi pot 
lubricar, amb productes anticorrosius, el interior per a millorar els coeficients de 
fregament. 
S’hauran de controlar els coeficients de fregament, que poden ser afectats pel tipus de 
protecció  o tractament interior de la beina, pel nivell de corrosió interior admès, i per la 
deformabilitat durant la manipulació i el formigonat.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

UNE-EN 523:2005 Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado. Terminología, 

requisitos, control de calidad. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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B4P - MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 

B4PA - JÀSSERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B4PA14FB. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Element prefabricat autoresistent de formigó precomprimit amb les armadures actives preteses i 

passives, apte per a resistir les sol·licitacions de cà lcul i els esforços de muntatge. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat 
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent 
informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, nú mero de 
la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 

El producte ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d’incloure informació  

detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats 

complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les 

toleràncies, la disposició de l’ armat, el recobriment del formigó, les característiques 

superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament transitòries i finals 

esperades i les condicions d’elevació  
Les peces han de tenir concedida i vigent l’autorització d’ús de l’autoritat competent. 
D’aquesta autorització s’han de facilitar a la DF les fitxes corresponents. 
El fabricant ha de garantir documentalment les característiques exigides a les especificacions 
del projecte. 
El fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les característiques 
corresponents a la designació segons l’autorització  d’ús. 

Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó)  es descriuen en 

UNE-EN 13369 punt 4.1. 
La forma i dimensions de les peces així com la resistència del formigó  i de les seves 
armadures passives (si és el cas) i la seva disposició dins la peça, han de ser les 
especificades en la DT. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions 

fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d’esser igual o su perior a C25/30 pels prefabricats armats i 

C30/37 pels prefabricats pretesats. 
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En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 

en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció 

de les classes d'exposició. 

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, 

resistència a compressió i a flexió. 
 El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser 
del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L’ús de 
ciment d’altres tipus requereix una justificació especial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin 
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’ adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de 
descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que 

tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, 

sulfurs o sulfits. Les armadures actives de la biga han d'estar formades per filferros, 

barres, torçals, cordons o cables d'acer de resistè ncia alta i han de complir amb el que 

s'especifica a l'art. 34 de la norma EHE-08. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió  ha 

d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE-08, art.31.1. 
Un cop comprovat l’aspecte superficial de l’ element, aquest ha de tenir unes característiques 
uniformes i no s’admet la presència de rebaves, la discontinuïtat en el formigonat, ni les 
superfí cies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les 
armadures visibles ni d’altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l’obra o el seu 
aspecte exterior. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibrat 

Fissuració:  Sense fissures visibles 

 Toleràncies: 

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades en la UNE-EN 13225 punt 4.3.1 

Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d’elements pretesats poden adoptar-se 1,5 

vegades aquest valor 
 Planor (sempre que el Plec de Condicions Particular no especifiqui altres toleràncies):  
- Superfícies vistes: <= 5 mm/2 m 
- Superfícies ocultes: <= 20 mm/ 2 m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i 

recolzament han de ser els especificats en la DT  

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni 

estar sotmeses a càrregues imprevistes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1 - BARANES I AMPITS 

BB12 - BARANES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BB1248C0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 

S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 

 - De perfils IPN 

 BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 

documentació tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 

especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 

sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 

esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil:  ± 1 mm 

 - Secció del perfil:  ± 2,5% 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 BARANES DE PERFILS IPN: 

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 

calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

 Tipus d'acer:  S275JR 

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

  

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

BARANES DE PERFILS IPN: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D060M021. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 

en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

 Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 

complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

 Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul·la 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

     - Consistència fluida:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Millora General de la Nova Carretera. Eix del Llobregat.Tram Berga-Bagà 

105 

  

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 

formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.  

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 

la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D0B27100. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó  

armat, elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a 

les seves condicions d’adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres o filferros s’ha d’ajustar a l’ especificat en la DT del projecte. El 

procés de tall no ha d’alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes 

utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 
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El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 

excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

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

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

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

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

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

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

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

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

En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 

12 mm, que han de complir: 

- No han d’aparèixer principis de fissuració. 

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

 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten 

variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:   

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 

     (on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols: 

     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 

 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de 

ferralla.  

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 

o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre 

les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures 

 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 

colze. 

El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que 

compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 de la EHE-08. 
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El tallat de barres o filferros s’ ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 

maquinària específica de tall automàtic. 

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

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 

G222 - EXCAVACIONS DE RASES, POUS I FONAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G2223342,G2224121. 

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 mecà nics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius. 

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

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 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 

Excavacions amb explosius: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 

- Replanteig de l’excavació i de la situació de les barrinades 

- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 

- Càrrega i encesa de les barrinades 

- Control posterior a l’explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

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

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

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. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Millora General de la Nova Carretera. Eix del Llobregat.Tram Berga-Bagà 

109 

  

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. 

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. 

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° 

  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

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

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

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

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

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, 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. 

 La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 

sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja. 

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

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistè ncia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 
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material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

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. 

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. 

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s’ han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. 

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. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

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

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS: 

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

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. 

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS: 

No s'ha de començar els treballs de voladures fins que la DF no doni l'aprovació al programa 

d'execució proposat pel contractista, justificat amb els corresponents assaigs. 

El programa d'execució de voladures ha de justificar, com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació 

- Llargària màxima de perforació 

- Diàmetre de les barrinades de pretall o de destrossa i disposició de les mateixes 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades 

- Mètodes per a fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades 

- Mètode i seqüència d'iniciació de les càrregues 

- Mètode de comprovació del circuit d'encesa 

- Tipus d'explosor 

- Resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra 
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- Mesures de seguretat per l’obra i tercers 

S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus 

d'explosius i dels detonadors. 
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el 
tipus d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció  
d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer 
segons el que determina la UNE 22381. 

La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma 

UNE 22381 en funció  del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons 

els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma. 

Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 

seguretat necessàries. 

L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del 

terreny o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou 

programa de voladures. 

L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 

detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 

instruccions que figurin en la DT o en el seu  defecte, fixi la DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 

explosius. 

S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de 

les descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents. 

La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera 

perillosos. 

El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometri a adequada a 

l'ús definitiu previst. 

Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 

retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat. 

Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 

d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa. 

La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt 

fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%. 

Un cop col·locades les càrregues s'han de tapar les barrinades per a evitar la seva expulsió 

cap a l'exterior. 

El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha 

de ser designat especialment per la DF. 

Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar 

fregaments, travaments dels cartutxos d'explosiu, etc. 

En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre 

les mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat. 

Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar 

sense prendre precaucions especials aprovades per la DF. 

En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte. 

En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha 

d'assegurar la detonació dels mateixos per mitjà de cordó  detonant o un sistema d'iniciació 

adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui 

la flama. 
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La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 

teòricament. 

No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la 

càrrega de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF. 

El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega. 

L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF. 

El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 

inclús a l'aire lliure. 

En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha 

d'adossar al començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la 

detonació. 

Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la 

mateixa persona que va preparar l'enceb. 

L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió. 

El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar 

la flama. 

Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no 

produeixin espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han 

de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels  cartutxos, els cordons o les 

metxes. 

La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades. 

Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui 

degudament senyalitzada. 

Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els 

accessos estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acú stiques. 

La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball. 

Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal 

està resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard. 

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, 

posant especial atenció a la possible existència de barrinades fallides. 

En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 

d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els 

treballs i avisar a la DF. 

No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és 

amb l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions. 

La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La 

metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha 

d'encendre primer. 

S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 

menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora. 

Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 

neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF. 

Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació. 

En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 

estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar b arrinades amb possibilitat de que es 

produeixin tempestes. 

Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament 

aïllats. No poden estar en contacte amb elements metàl·lics. 
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Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin 

ser disparats amb seguretat. 

S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi 

per a l'accionament de l'explosor. 

Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. 

L'artiller ha de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia 

han de ser homologats. 

EXCAVACIÓ  DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 

Quan l’excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 

supervisi l’acció de la cullera o el martell, alertant de la presè ncia de serveis. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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G24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNES A OBRA 

G241 - TRANSPORT DE TERRES A OBRA 

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 

demolició o material d’excavació. 

S’han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ 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 contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 

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. 

TRANSPORT A 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 el “Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció  i Enderrocs” de l’obra. 

L’abocada s’ha de fer al lloc  i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i els Enderrocs” de l’obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció  del seu 

ús, i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció  i els Enderrocs” i 

el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d’obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió  de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ 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. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

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

mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

 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. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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G3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

G32 - MURS DE CONTENCIÓ 
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G32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G32D1103. 

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

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

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

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 
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El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora 
de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 
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Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
���������������������������������������������������������������������
�             �Replanteig eixos �Dimensions�Aplomat �Horitzontalitat�
�             �������������������          �        �               �
�             �Parcial � Total  �          �        �               �
���������������������������������������������������������������������
�Rases i pous �± 20 mm �± 50 mm � - 30 mm  �± 10 mm �       -       �
�             �        �        � + 60 mm  �        �               �
�Murs         �± 20 mm �± 50 mm � ± 20 mm  �± 20 mm �    ± 50 mm    �
�Recalçats    �± 20 mm �± 50 mm �    -     �± 20 mm �       -       �
�Riostres     �± 20 mm �± 50 mm � ± 20 mm  �± 10 mm �       -       �
�Basaments    �± 20 mm �± 50 mm � ± 10 mm  �± 10 mm �       -       �
�Enceps       �± 20 mm �± 50 mm � ± 20 mm  �± 10 mm �       -       �
�Pilars       �± 20 mm �± 40 mm � ± 10 mm  �± 10 mm �       -       �
�Bigues       �± 10 mm �± 30 mm � ± 0,5 %  � ± 2 mm �       -       �
�Llindes      �   -    �   -    � ± 10 mm  � ± 5 mm �       -       �
�Cèrcols      �   -    �   -    � ± 10 mm  � ± 5 mm �       -       �
�Sostres      �± 5mm/m �± 50 mm �    -     �   -    �       -       �
�Lloses       �   -    �± 50 mm � - 40 mm  � ± 2 %  �    ± 30 mm/m  �
�             �        �        � + 60 mm  �        �               �
�Membranes    �   -    �± 30    �    -     �   -    �       -       �
�Estreps      �   -    �± 50 mm � ± 10 mm  �± 10 mm �       -       �
���������������������������������������������������������������������

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 
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Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar 
d’acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 

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

ELEMENTS VERTICALS: 
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Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 

o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 

assentaran. 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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G33 - RECALÇATS 

G335 - FORMIGONAMENT DE RECALÇATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G33535H1. 

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

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 

dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió 

, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura 

del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Recalçats 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l’encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , 

en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 

de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

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

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

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

l'encofrat ni d'altres. 

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

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 

taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 
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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. 

RECALÇATS: 

El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a 

garantir la transmissió correcta de les càrregues. 

Toleràncies d'execució: 

 - Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

 - Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

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

- Dimensions: ± 100 mm 

- Replanteig de les cotes: ± 50 mm 

- Desplom de cares laterals: ± 1% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

FORMIGONAMENT: 

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

la part afectada. 

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

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

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 

Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i l'autorització de 

la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder 

verificar la resistència realment assolida. 

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

del formigó. 

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

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició  definitiva. 

La DF comprovarà l’ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó.  En cas de 

considerar els defectes inadmisibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó  amb un gruix superior al que permeti una 

compactació completa de la massa 

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

prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

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

ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 

mescla i de manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. 

S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 

de l’armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 

assenti el formigó. 
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El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

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

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

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 

deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 

corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts 

sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF.

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

Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó  cal assegurar el manteniment de 

la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions. 

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

i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 

 No es necessari la compactació del formigó. 

RECALÇATS: 

El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les 

separacions entre elles especificades en la DT. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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G33B - ARMADURES PER A RECALÇATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G33B1200. 

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

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de 

formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 

perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

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

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 
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La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 

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

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 

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

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 

EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

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

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 

l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

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

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

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que 

indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

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

 Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

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

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

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

equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

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

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

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

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

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

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

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

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat 

en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

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

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

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

DF. 

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

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l’element compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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�

G3L - CONTENCIÓ DE TALUSSOS 

G3L2 - PROTECCIONS DE TALUSSOS AMB MALLA METÀL·LICA

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

Col·locació de malles de protecció de talussos, ancorades amb barres d'acer o a una corretja 

de formigó a la part superior del talú s, i subjectada amb cables o amb picots d'ancoratge. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de la malla 

- Ancoratge de la malla a la part superior i al peu del talús 

- Unió als costats de les malles adjacents 

CONDICIONS GENERALS: 

L'enreixat ha de complir la funció de protecció contra els desprendiments de roques i pedres 

dels talussos annexes a les vies de comunicació. 

La malla ha de quedar ancorada a la part superior de talús, a 3 m del seu inici. 

Els costats de les malles adjacents han d'estar units entre si per tal de treballar com una 

malla única. 

La part superior de la malla i els laterals, han d'estar doblegats i units a una barra 

contínua d'acer de diàmetre >= 10 mm. 

La xarxa ha de quedar fixada al peu del talús, amb piques entre malles disposades a cada 

metre. 

Les subjeccions al talús no han de disminuir l'elasticitat de la xarxa, per tal de permetre la 

seva funció amortidora de possibles desprendiments.

Si la subjecció es fa amb cables, han de quedar fixats al cap i al peu del talús. Si es fa amb 

picots, han de quedar situats de manera discrecional, seguint les irregularitats del terreny. 

Ancoratge amb barres d'acer corrugat: 

- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al cap del talús: >= 12 mm 

- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al cap del talús: >= 12 mm 

- Diàmetre dels rodons d'ancoratge al peu del talús:  >= 12 mm 

 - Separació entre rodons d'ancoratge al cap del talús:  <= 1 m 

Ancoratge amb picots: 

- Separació entre picots de subjecció:  <= 5 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitzar, s'han d'ajustar a allò indicat per la 

DF. 

S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per les obres. 

En terrenys rocosos, els rodons s'han d'ancorar en forats practicats a la roca i s'han de 

collar després amb beurada de formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 

Dins d'aquest criteri d'amidament no s'inclou l'excavació de la rasa al cap del talús. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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G4 - ESTRUCTURES 

G44 - ESTRUCTURES D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G4417110,G4437111. 

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

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 

- 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 sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR 

, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-

2 

 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons 

EAE 2011, UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents:

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

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 

CONDICIONS GENERALS: 

 Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer 

modificacions sense autorització de la DF encara que  suposin un increment de les 

característiques mecàniques. 
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La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 

per la DF. 

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 component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible 

desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada . 

 La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan 

aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma. 

 Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar 

embalats i identificats adequadament. 

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. 

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 reb lir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 

disposar cargols provisionals de muntatge. 

Toleràncies d'execució: 

- En obres d’edificació:  Lí mits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a 

l’article 80 de la EAE. 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 i l’article 80 de 

la EAE.  

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà  protecció 30 mm per 

sota del nivell del formigó. 

L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de 

ciment, beurades especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de 

líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 

 La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 

completament reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït  de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior 

a 1:2 o formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les 

instruccions del seu fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les normes recollides a la taula 29.2.b de la 

EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de la EAE. 
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La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 

com a calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 

mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 

del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades 

de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 

     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A i a l’article 

76.2 de la EAE 

     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 

PG3 i a l’article    

       76.2 de la EAE 

- Posició dels forats: 

     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A i a l’article 

76.2 de la EAE 

     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 i a 

l’article 76.2 de la EAE 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 

de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de  protecció enfront la 

corrossió.  

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons la UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons la UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons la UNE-EN ISO 12944. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plà nols de taller i un programa de muntatge que han de ser 

aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment 

en els plà nols de taller. 

 Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions 

permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits 

en els punts de subjecció. 

 Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i 

muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 

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. 

Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en 

contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 

 El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la 

seguretat estructural en tot moment. 

 Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, 

les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

 Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició 

fins que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

 Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no 

debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 

 Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de 

forma involuntària.  

Durant el procé s de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura 

estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o 

per càrregues provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament 

després completar el cargolament. 

No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben 

alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaç 

aments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

 Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat 

superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així  com s’evitaran zones on es 

pugui dipositar l’aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació  i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d’expossició 

ambiental.  

Per a la reparació  de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura 

adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Le s parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 

tractament de protecció després de la inspecció i  acceptació de la DF i abans del muntatge. 
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 Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els 

requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 

 Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits 

addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 

 Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits 

addicionals de la UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques p articulars. 

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. 

Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després 

del muntatge. 

 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar 

fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 

procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari 

s’han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el 

que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de 

fer cicles addicionals de collat. 

S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfí cies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb 

netejadors químics. Després de la preparació i fins l’ armat i cargolat s’han de protegir amb 

cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de 

tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 
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- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la 

neu. 

A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, 

que ha d’incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels 

tipus d’electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura 

discontinua i comprov acions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la 

soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l’esquinçament laminar, 

referència al pla d’inspecció i assaigs, i tots els r equeriments per al identificació de les 

soldadures. 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

La coordinació  de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb 

experiència amb el tipus d’operació que supervisen.

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 

adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir 

seques i lliures de condensacions. 

 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components 

estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar 

sense fer malbé les peces. 

 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han 

d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

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. 

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 

a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord 

amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar. 

 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l’escòria. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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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. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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G4A - ARMADURES ACTIVES 

G4A7 - ANCORATGES PER A ARMADURES ACTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G4A7D151. 

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

Subministrament i col·locació d'ancoratge per a tendons, monocordons o per a barres, per a una 

estructura amb elements de formigó postesat. 

S'han considerat els ancoratges següents: 

- Ancoratge actiu 

 - Ancoratge cec de culata 

 - Ancoratge cec semiadherent 

 - Acoblador fix 

 - Acoblador mòbil 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig a l'encofrat de la situació dels ancoratges 

- Col·locació dels caixetins a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d’un sistema de pretesat 

dotat d’un document  d’idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat en el 

àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013. 

La fixació d'ancoratges a l'encofrat ha de garantir que es manté la seva posició durant 

l'abocat i vibrat del formigó. 

Les unions entre beines o conductes i ancoratges han de ser suficientment hermètiques per a 

evitar la fuga del producte d'injecció pels junts o la penetració de beurada durant el 

formigonament. 

A l'encofrat, i coincidint amb els punts on s'han de situar els ancoratges, ha de preveure's 

un caixetí que serveixi de recolzament  a l'ancoratge i faciliti la col·locació del material 

destinat a la protecció del dispositiu d'ancoratge un cop s'hagi tesat i injectat. 
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Les dimensions del caixetí d'ubicació de l'ancoratge han de ser suficients perquè hi càpiga el 

dispositiu de tesat utilitzat a l'obra. 

Les plaques de repartiment tensional dels ancoratges s'han de col·locar perpendicularment al 

traçat de l'armadura corresponent, de manera que despré s es pugui aplicar correctament la 

tensió. 

La posició dels ancoratges serà la indicada a la DT, amb les toleràncies aplicables als 

tendons i les beines que el s afectin. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les 

especificacions pròpies del sistema utilitzat. 

Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans del tesat, s'ha d'eliminar qualsevol 

substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç. 

ANCORATGE ACTIU O CEC DE CULATA: 

Efectuades les operacions d'injecció, si és el cas, l'ancoratge serà protegit dels agents 

exteriors segellant el caixetí. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou els dispositius de connexió als conductes. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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G4A8 - BEINES PER A ARMADURES ACTIVES 

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

Subministrament i col·locació de beina per a armadures actives, de 40 mm de diàmetre fins a 

170 mm, i per a una pressió nominal de fins a 10 bar,  col·locada amb filferros. 

S'han considerat les beines següents: 

- Beina de tub d'acer corrugat 

 - Beina de polietilè 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de les beines dins de l'encofrat 

- Subjecció de les beines amb filferros 

CONDICIONS GENERALS: 

Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d’un sistema de pretesat 

dotat d’un document  d’idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat en el 

àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013. 

La posició de les beines a l'interior dels encofrats s'ha d'ajustar a l'indicat a la DT. 

Les beines s'han de subjectar amb els mitjans adequats (acer i filferros) i les distàncies 

entre aquests punts de recolzament han d'assegurar el compliment de les toleràncies de 

regularitat de traçat que s'indiquen al present plec. 

Els medis de fixació no han de provocar augments de fregament de les armadures al ser tesades. 

Les subjeccions han d'impedir el moviment de les beines al formigonar i vibrar, però no es 

permet fer ús de la soldadura per aconseguir-ho. 
El seu doblegat i col·locació, i la seva fixació a l’armadura passiva, han de garantir un suau 
traç at del tendó i, al evitar l’ondulació, seguir l’eix teòric d’aquest per a no augmentar el 
coeficient de fregament paràsit o provocar empentes imprevistes al buit. 

L’aplicador del pretesat ha de comprovar, per a cada tipus de tendó , els diàmetres de beines 

i espessors indicats al projecte, així com els radis mínims de curvatura, per evitar l’ 

abonyegament, garantir que no es superen els coeficients de fregament considerats, evitar 

l’esquinçament i aixafament de les beines durant el tesat. 

Els recolzaments que es disposin per a mantenir el traçat no han de donar lloc a fissures o 

filtracions un cop hagi endurit el formigó. 
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Les distà ncies entre aquests punts de recolzament han d’assegurar el compliment de les 

toleràncies de regularitat de traçat que s’indiquen al present plec. 

 Si no s'especifica el contrari, les beines han de tenir boques o connexions adequades per a 

la injecció de protecció un cop s'hagin acabat les operacions de pretesat. 
Les unions entre beines o conductes i els ancoratges han de ser suficientment hermè tiques per 
a evitar la fuga del producte d’injecció pels junts o la penetració de beurada durant el 
formigonament. 

En el cas d'haver-hi  empalmaments de tendons, l'eixamplament de la beina ha de tenir la 

suficient longitud per a no coartar el moviment durant el tesat. 

En peces sotmeses a ambients fortament agressius o que han de presentar resistè ncia al foc, 

s’han d’incrementar els recobriments, prèvia acceptació de la DF. 

Els recobriments  han de ser els indicats a la DT, i en els seu defecte els que indica la EHE-

08 a l’article 37.2.4 

La distancia entre beines, les agrupacions d’aquestes, i la distancia a la resta d’elements 

(armadures i revoltons) han de ser  els indicats a la DT, i en el seu defecte els que indica 

la EHE-08 a l’article 70.2.2.4. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició de les beines en qualsevol secció transversal: 

     - L <= 200 mm: ± 0,025 L 

     - L > 200 mm: 

          - Tendons simples o que formen part d'un cable : ± 0,025 L, ± 20 mm 

          - Cordons:  ± 0,04 L, ± 30 mm 

           (L = la major dimensió del cantell o amplària de la secció transversal) 

- Distància lliure entre beines:  ± 20% 

- Recobriments: ± 10 mm 

- Ondulacions locals:  ± 10 mm/1,5 m 

 Recobriments en direcció  vertical o horitzontal (<= 80 mm): 

- >= 40 mm 

- >= al major de: la menor dimensió o la meitat de la major dimensió de la beina o grup de 

beines en contacte 

BEINA DE TUB D’ACER CORRUGAT: 

Distància entre beines o grups de beines en contacte, o entre beines i la resta d’armadures, 

quan les armadures actives són posteses: 

- En direcció vertical: 

     - >= 5 cm 

     - >= dimensió vertical de la beina o grups de beines en contacte 

     - >= diàmetre de la beina 

- En direcció horitzontal: 

     - >= 4 cm 

     - >= dimensió horitzontal de la beina 

     - >= diàmetre de la beina 

     - >= 1,6 cops la major dimensió de la beina que forma part d’un grup de beines 

Espai lliure entre el conjunt de beines i els restants elements:  >= 6 cm 

BEINA DE POLIETILÈ: 

Distàncies entre beines, o entre beines i la resta d’armadures , quan les armadures actives 

són posteses: 

- Distància lliure vertical:  >= Dimensió vertical de la beina 

- Distància lliure horitzontal: 
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     - Beines aïllades:  >= Dimensió horitzontal de la beina individual 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No es permet deixar les beines sobre el fons de l'encofrat per anar-les aixecant després, a 

mesura que es formigona la peça, fins a situar-les a la posició requerida. 

Un cop la DF hagi donat conformitat a la col·locació i fixació de les beines, es poden iniciar 

les fases de col·locació  d'ancoratges i enfilat d'armadures. 

m de beina mesurat segons les especificacions de la DT. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 m de beina injectada mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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G4AA - TENDONS PER A ARMADURES ACTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G4AA1210. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de tendó d'acer per a tesar dins de la beina. 

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

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació dels tendons dins de les beines 

- Col·locació dels separadors 

CONDICIONS GENERALS: 

Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d’un sistema de pretesat 

dotat d’un document  d’idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat en el 

àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013. 

En el moment de posar-se a l'obra, les armadures han d'estar netes, sense greix, oli, pols, 

pintura, terra o qualsevol altra materia perjudicial per a la seva conservació i adherència. 

No ha de presentar indicis de corrosió, defectes superficials  aparents, punts de soldadura, 

plecs o doblegaments. 
Es prohibeix el desdoblegament en obra de les armadures actives. 

No es poden posar en un mateix tendó acers de pretesat de diferents característiques, a menys 

que es demostri que no hi ha perill de corrosió electrolítica. 

El traçat real dels tendons s’ha d’ajustar a les indicacions de la DT, disposant-se els punts 

de recolzament necessaris per tal de mantenir les armadures i beines en la seva posició 

correcte. Les distàncies entre aquests punts han de ser les adequades per tal de complir les 

toleràncies indicades a l’article 96 de la EHE-08. El material i forma d’aquests recolzaments 

ha de ser tal que no ha de donar lloc, un cop endurit el formigó, a fissures ni filtracions. 
Les armadures actives o les beines corresponents han d’estar subjectades entre elles i a 
l’encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l’abocada i la compactació del 
formigó. 
El diàmetre interior de la beina, ha de ser l’adient per a poder fer la injecció  de forma 
correcta. Com a criteri general, la beina ha de tenir un diàmetre interior superior en 5-10 mm 
al tendó que se li hagi de col·locar. No obstant, convé que la relació entre la secció de la 
beina i la de l’ armadura sigui de l’ordre de 1,5 a 2. 

La posició dels tendons dins de les beines ha de ser l'adequada. Per això, si és necessari, 

s'utilitzaran separadors. 

No s'han d'utilitzar empalmaments de tendons no previstos als plànols, excepte si tenen la 

conformitat expressa de la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de col·locar definitivament els tendons han de posar-se les plaques d'ancoratge. 

S'han d'adoptar les precaucions necessàries per a evitar que les armadures pateixin danys al 

col·locar-les, especialment en talladures o escalfaments  locals que poden modificar les seves 

característiques. En especial, s'han d'evitar les operacions de soldadura a les proximitats de 

la zona activa de les armadures. 

Qualsevol ajust de longitud o correcció  dels extrems de l'armadura s'ha de fer mecànicament o 

per oxitall i, en aquest últim cas, la zona d'acer afectada ha de quedar fora de la zona 

activa. En cas d'utilitzar el bufador, s'ha d'evitar que la flama afecti a altres tendons ja 

tesats.  
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En el cas que l’armadura activa s’enfili a la beina abans de formigonar, un cop col·locats els 

tendons, i abans d'autoritzar el formigonament, la DF ha de revisar tant les armadures com les 

beines, ancoratges i demés elements ja disposats a la seva posició definitiva i constatar la 

seva concordà ncia amb les indicades a la DT, així com la seva estanquitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg d'armadura mesurada entre cares exteriors de les plaques d'ancoratge segons la definició 

dels plànols i d'acord amb els següents criteris: 

- El pes unitari per al seu càlcul serà el teòric 

 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, és necessària l'acceptació expresa 

de la DF. 

 Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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G4AC - TESAT D'ARMADURES ACTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G4AC1300. 

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

Procés de tesat de les armadures actives mitjançant cric hidràulic de 60 t de força fins a 

1200 t, i posterior ancoratge dels tendons. 

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

- Preparació de la zona de treball 

 - Lubrificació, si cal, de les armadures 

 - Tesat de les armadures 

 - Control dels allargaments produïts 

 - Ancoratge dels tendons 

 CONDICIONS GENERALS: 

Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d’un sistema de pretesat 

dotat d’un document  d’idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat en el 

àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013. 
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El control de la magnitud de la força de pretesat introduïda s'ha de realitzar mesurant 

simultàniament l'esforç del cric i l'allargament experimentat per l'armadura. 

Els valors de la força de pretesat i allargaments s'han d'ajustar als definits al programa de 

tesat. 

Els allargaments llegits s'han d'anotar a la taula de tesat juntament amb tots els incidents 

que hagin pogut sortir durant el procés. 

Un cop aconseguida la càrrega prescrita al programa de tesat, s'han d'ancorar els tendons. 
En general, la força de tesat ha de proporcionar a les armadures una tensió  no major que el 
menor dels dos valors següents: 
- Tensió a les armadures:  <= 0,70 x Fpmàx,k,  <= 0,85 x Fypk 
  (Fpmàx,k = càrrega unitària de ruptura de les armadures actives, F ypk = límit elàstic de 
l’acer) 
Quan a l’ancorar l’armadura al formigó es produeixi una reducció  convenient de la tensió s’ha 
de poder augmentar a: 
- Tensió a les armadures:  <= 0,80 x Fpmàx,k,  <= 0,90 x Fypk 
En cas que les armadures o l’aplicador del pretesat disposin d’ un nivell de garantia 
addicional, la tensió ha de ser el menor valor que resulti dels següents: 
- Tensió a les armadures en situacions permanents:  <= 0,75 x Fpmàx,k,  <= 0,9 x Fypk 
- Tensió a les armadures en situacions temporals:  <= 0,85 x Fpmàx,k,  <= 0,95 x Fypk 

Toleràncies d'execució: 

- Precisió de l'amidament d'allargament:  ± 2% recorregut total 

 - Diferència entre la força de pretesat i la prevista al programa de tesat: ± 5% 

- Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tesat: 

     - Tendons individuals:  ± 15% 

     - Suma de valors dels tendons d'una secció:  ± 5% 
- Posició dels tendons de pretesat, en comparació a la posició  definida en projecte: 
     - Per a L � 200 mm en tendons que formin part d’un cable, tendons simples i cordons Ä 
= ± 0,025 L 
     - Per a L > 200 mm en tendons que siguin part d’un cable: 
          - Per a tendons simples, el major de:  Ä = ± 0,025 L o Ä = ± 20 mm 
          - Per a cordons, el major de:  Ä = ± 0,04 L o Ä = ± 30 mm 
  (L = cantell o amplada de la secció transversal) 
- Desviació del recobriment del formigó 
     - - Elements prefabricats:  � ± 5 mm 
     - Elements formigonats in situ:  � ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El contractista ha de presentar a la DF per a la seva aprovació i amb suficient antelació , el 
sistema de tesat. 

El tesat no s'ha d'iniciar sense l'autorització de la DF, la qual ha de comprovar la idoneï 

tat del programa de tesat i que el formigó ha assolit la resistència mínima per a començar 

l'operació, segons els resultats del trencament de provetes de formigó. 
Abans de començar les operacions de tesat s’ha de comprovar el calibratge dels crics.  

 S'ha de comprovar l'estat de l'equip de tesat i s'ha de realitzar el tesat d'acord amb les 

recomanacions del fabricant del sistema utilitzat. En particular, s'ha de tenir cura que el 

cric es col·loqui perpendicularment i centrat respecte l'ancoratge.  
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No pot haver-hi mé s personal que el que hagi de tesar en les proximitats de la zona. Per 

darrera dels crics, s'han de col·locar proteccions resistents i es prohibirà, durant el tesat, 

el pas entre aquestes proteccions i el cric. 
S’ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir per a armadures preteses , al menys: 
- L’ordre de tesat i eventualment les successives etapes parcials 
- La pressió o força que no han de sobrepassar els crics 
- El valor de tensió en els ancoratges 
- Els allargaments que s’han d’obtenir 
- La manera i la seqüència que s’haurà de seguir per a l’alliberació dels tendons 
- La resistència requerida al formigó en el moment de la transferència 

S’ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir per a les armadures posteses: 

- L’ordre de tesat de les armadures 

- La força que ha de fer el cric 

- L’allargament previst i la màxima penetració de falca 

- El moment de retirada de cindris durant el tesat, si és el cas 

- La resistència del formigó abans de tesat 

- Nombre, tipus i localització dels acoblaments 

- El mòdul d’elasticitat suposat per l’armadura activa 

- Els coeficients de fregament teòrics que s’han considerat 

El tesat s'ha d'efectuar per operaris qualificats. 

En el cas de tendons monocordons no adherents i per tal de redui r els fregaments es poden 

utilitzar productes lubricants sempre que no suposin perill de corrosió per cap element del 

tendó, i que permetin un perfecte rentat posterior dels conductes i les armadures actives per 

assegurar la correcta injecció.  

El tesat d'una anella amb més d'un connector s'ha de fer per fases, incrementant lentament la 

tensió als diferents connectors de manera successiva. 

El tesat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials. 

Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tesat s'ha d'introduir per fases. 

Com a mínim s'ha de fer les següents: primera, fins aconseguir un 10% de la força màxima, i 

segona fins a la càrrega prevista. 

Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos, s'han 

d'examinar les possibles causes de variació , com errors de lectura, de secció de les 

armadures, de mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, trencament d'algun element del 

tendó , taps, o d'altres, i s'ha de procedir a un nou tesat amb una nova lectura 

d'allargaments, prèvia aprovació de la DF. 

Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de falca, s'ha de mesurar i anotar a 

la taula de tesat. 

Si durant el tesat es trenqués un o més elements de l'armadura d'un tendó, es pot aconseguir 

la força total de pretesat necessària augmentant la tensió  en els restants tendons, sempre 

que la sobretensió no sigui superior al 5% de la inicialment prevista per a cadascun d'ells. 

L'aplicació de tensions superiors faria necessari un nou estudi. 

En tots els casos anteriors s'ha de realitzar la corresponent comprovació a trencament de la 

peç a o element estructural que es tesa, tenint en compte les noves condicions en les que es 

troba. 

La pèrdua total en la força de pretesat, originada per la trencament d'elements irreemplaç 

ables de l'armadura, no pot excedir del 2% de la força total de pretesat indicada a la DT. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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TESAT TENDÓ D’ACER: 

t de tensió mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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G4B - ARMADURES PASSIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G4B0U020,G4BG1101. 

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

Muntatge i col·locació  de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 

conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de 

formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 

perfils d’acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

-  Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

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

substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. 
La disposició  de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
 En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador 
intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 

nominal. 

 Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. 

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

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

 Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 

que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor 

de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 

mm. 

L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 

soldadura no resistent.  La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en 

l’apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització  dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. 

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

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la 

EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

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

 Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir 

l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la EHE. 
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Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 

seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 

lligat simple  o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan 

les armadures estiguin a l’encofrat. 

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

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 

en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la 

norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

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

 Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 

ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 

funció de la classe d'exposició  ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que 

indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

 Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 

formen part de l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 

durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
 La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa:  - 0 mm, + 50 mm 

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

- Posició: 

     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

     - En estreps i cèrcols :  ± b/12 mm 

       (on b es el costat menor de la secció de l’element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 

en la UNE 36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 

el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 

empalmaments en les armadures. 

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

equivalent es  el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 

formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

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

comportament. 

 Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 

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

 En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 

a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
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Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

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

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 

1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 

de la EHE). 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 

69.5.2.4 de la EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

la EHE) 

Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà 

niques i a velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 

constant en tota la zona. 

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

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l’especificat 

en la taula  69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 

l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material 

residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser 

metàl·lics. 

 En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 

han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

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

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

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

DF. 

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

L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 

a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 

l’element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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G4D - ENCOFRATS 

G4D1 - ENCOFRATS PER A PILARS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

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

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
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- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora 
de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Millora General de la Nova Carretera. Eix del Llobregat.Tram Berga-Bagà 

158 

  

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
���������������������������������������������������������������������
�             �Replanteig eixos �Dimensions�Aplomat �Horitzontalitat�
�             �������������������          �        �               �
�             �Parcial � Total  �          �        �               �
���������������������������������������������������������������������
�Rases i pous �± 20 mm �± 50 mm � - 30 mm  �± 10 mm �       -       �
�             �        �        � + 60 mm  �        �               �
�Murs         �± 20 mm �± 50 mm � ± 20 mm  �± 20 mm �    ± 50 mm    �
�Recalçats    �± 20 mm �± 50 mm �    -     �± 20 mm �       -       �
�Riostres     �± 20 mm �± 50 mm � ± 20 mm  �± 10 mm �       -       �
�Basaments    �± 20 mm �± 50 mm � ± 10 mm  �± 10 mm �       -       �
�Enceps       �± 20 mm �± 50 mm � ± 20 mm  �± 10 mm �       -       �
�Pilars       �± 20 mm �± 40 mm � ± 10 mm  �± 10 mm �       -       �
�Bigues       �± 10 mm �± 30 mm � ± 0,5 %  � ± 2 mm �       -       �
�Llindes      �   -    �   -    � ± 10 mm  � ± 5 mm �       -       �
�Cèrcols      �   -    �   -    � ± 10 mm  � ± 5 mm �       -       �
�Sostres      �± 5mm/m �± 50 mm �    -     �   -    �       -       �
�Lloses       �   -    �± 50 mm � - 40 mm  � ± 2 %  �    ± 30 mm/m  �
�             �        �        � + 60 mm  �        �               �
�Membranes    �   -    �± 30    �    -     �   -    �       -       �
�Estreps      �   -    �± 50 mm � ± 10 mm  �± 10 mm �       -       �
���������������������������������������������������������������������

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar 
d’acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 

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

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 

o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 

assentaran. 
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Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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G4D3 - ENCOFRATS PER A BIGUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G4D3D110. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que 

formen el motlle on s’abocarà el formigó. 

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

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 
càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

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

quan es faciliti a la DF certificat emès  per una entitat de control, conforme els panells han 

rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 

hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 

de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 

per a treballar solidàriament. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 

dissolució. 
 Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora 
de toleràncies  
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- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’ activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 

sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 

l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se  utilitza r els 
següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 

formigonada la peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o 

d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó.  Els 

costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 

abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 

d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 

desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 

sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 

ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’ estructura, per tal 
de poder avaluar el seu comportament durant l’execució 

Si s’utilitzen  taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les 

mateixes per l’humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 

formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà  

autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
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Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
���������������������������������������������������������������������
�             �Replanteig eixos �Dimensions�Aplomat �Horitzontalitat�
�             �������������������          �        �               �
�             �Parcial � Total  �          �        �               �
���������������������������������������������������������������������
�Rases i pous �± 20 mm �± 50 mm � - 30 mm  �± 10 mm �       -       �
�             �        �        � + 60 mm  �        �               �
�Murs         �± 20 mm �± 50 mm � ± 20 mm  �± 20 mm �    ± 50 mm    �
�Recalçats    �± 20 mm �± 50 mm �    -     �± 20 mm �       -       �
�Riostres     �± 20 mm �± 50 mm � ± 20 mm  �± 10 mm �       -       �
�Basaments    �± 20 mm �± 50 mm � ± 10 mm  �± 10 mm �       -       �
�Enceps       �± 20 mm �± 50 mm � ± 20 mm  �± 10 mm �       -       �
�Pilars       �± 20 mm �± 40 mm � ± 10 mm  �± 10 mm �       -       �
�Bigues       �± 10 mm �± 30 mm � ± 0,5 %  � ± 2 mm �       -       �
�Llindes      �   -    �   -    � ± 10 mm  � ± 5 mm �       -       �
�Cèrcols      �   -    �   -    � ± 10 mm  � ± 5 mm �       -       �
�Sostres      �± 5mm/m �± 50 mm �    -     �   -    �       -       �
�Lloses       �   -    �± 50 mm � - 40 mm  � ± 2 %  �    ± 30 mm/m  �
�             �        �        � + 60 mm  �        �               �
�Membranes    �   -    �± 30    �    -     �   -    �       -       �
�Estreps      �   -    �± 50 mm � ± 10 mm  �± 10 mm �       -       �
���������������������������������������������������������������������

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 

secció dels nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 

formigonats. 

Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 

rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 

els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 

han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 

de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del  cindri és realitzarà d’acord amb el programa previst, que haurà d’estar 
d’acord amb el tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 

llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 

procediment eficaç  per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta  per evitar que 

absorbeixi l’aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 

armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 

condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 

qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 

patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 

seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 

fer una revisió  total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 

mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 

s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els 
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà  especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui 
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 

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

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 

part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 

compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 

horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el  formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 

verticals d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 

contrafletxa necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 

lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de 

la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 

o a sostre s alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 

assentaran. 

Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars 
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Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat 

senzill 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 

acondicionament dels elements utilitzats. 

La superfí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord 

amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el 

perí metre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat 

necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

������	���������
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G4D8 - ENCOFRATS PERDUTS PER A TAULERS DE PONTS DE BIGUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

G4D81301. 

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

Muntatge de les peces de formigó que formen l'encofrat perdut del tauler del pont. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació de les plaques de formigó 

- Anivellament de les peces 

- Tapat de junts entre peces 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 

deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu 

formigonament i compactació. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

L'encofrat perdut ha de tenir un recolzament suficient i correcte sobre els caps de biga, 

d'acord amb les especificacions de la DT. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit 

de l'encofrat. 

Moviment de l'encofrat (L=llum):  <= L/1000 

 Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 

formigó. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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G4L - ELEMENTS ESTRUCTURALS PREFABRICATS 

G4L1 - BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G4L113EA. 

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

Subministrament i col·locació de biga prefabricada de formigó precomprimit per a la formació 

de sostres unidireccionals. 

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

- Preparació del perímetre de recolzament de les bigues, neteja i nivellament 

- Replanteig i col·locació de les bigues 

CONDICIONS GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que la biga compleix les característiques exigides a la DT. 

Les bigues disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes 

descantellades, discontinuitats en el formigó o armadures visibles. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha 

d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 

La biga ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.4.1 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08. 

Les toleràncies de muntatge han de complir l'especificat en l'article 5.4.3 de l'annex 11 de 

la norma EHE-08. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en 

particular, el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de 

trencament. 

La col·locació de la biga s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 

Per a la col·locació s'ha de suspendre la biga pels punts preparats a l'efecte, als extrems de 

la mateixa. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb 

la suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament 

del trànsit. 

Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GB1 - BARANES I ÀMPITS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

GB1248C2. 

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

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 

fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 

- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 

- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques 

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

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 

el projecte o  la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm 

de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement 

distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si 

aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 

- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en 

establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús 

residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a 

màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 
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Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 

mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 

- Separació entre muntants:  Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat 

definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 

treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 

des del moment de la seva execució  fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 

resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 

entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

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 de utilización DB-SU. 
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* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 

«Fachadas defensas: Barandillas». 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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