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1. PRESCRIPCIONES GENERALES 

1.1. Ámbito de aplicación 

Las obras son las correspondientes al "Proyecto constructivo de Soterramiento Ferroviario en Sitges. 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del proyecto utilizado para la adjudicación. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 

necesarios para la correcta realización de las obras. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones, un juego 

completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos complementarios 

desarrollados por el Contratista o de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las 

instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a 

facilitar al ADIF en soporte informático el proyecto construido, siendo de su cuenta los gastos 

ocasionados por tal motivo. Se acordará con la Dirección de Obra el formato de los ficheros 

informáticos. 

Serán de aplicación todas las normas y borradores de normas vigentes en la fecha de terminación del 

proyecto constructivo, así como los documentos elaborados en el marco de la UIC y Ministerio de 

Fomento. 

1.2. Instrucciones, normas y disposiciones aplicables 

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego y tanto en lo que se 

refiere a la calidad de los materiales como a las condiciones de su puesta en obra, el Ingeniero Director 

de la Obra podrá exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes Instrucciones, 

Normas y Pliegos de Prescripciones, las cuales se designarán, en general, cuando se haga referencia a 

ellas, con las abreviaturas relacionas a continuación. 

EHE Instrucción del Hormigón Estructural. Real Decreto 1247/2008. 

La EHE engloba y anula la Instrucción relativa a hormigón en masa o armado (EH-91) y la instrucción 

referida al hormigón pretensado EP-93. 

CTE Código Técnico de la Edificación. Real decreto 314/2006 y modificación posterior en 2010.  

Eurocodigo núm. 2 Proyecto de estructuras de hormigón. 

N.R.V. Normas RENFE Vía. 

P.R.V. Pliegos de Condiciones RENFE Vía. 

I.T.B.L.S. Instrucción Técnica de barras largas soldadas.  

U.I.C. Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles. 

R.C-03 Instrucción para la recepción de cementos. (B.O.E. 16 Enero 2004). 



Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Proyecto Constructivo de Soterramiento Ferroviario en Sitges                                                              6 
 

R.P.H Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

P.R.Y. Pliego General de Condiciones para la recepción del hormigón I.E.T. 

I.F.F. Instrucción de Firmes Flexibles. Normas 6.1. y 2. – I.C. sobre secciones de firmes, 2003. Orden 

F.O.M./3460/2003 

(B.O.E. 12 Diciembre 2003) y Orden F.O.M./3459/2003 (B.O.E. 12 Diciembre 2003). 

I.C.F. Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

U.N.E. Normas UNE. 

NCSE-02 Norma sismorresistente. 

E.T.P. "Normas de Pinturas" del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terradas. 

N.C.B.T. Normas complementarias para la aplicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Real Decreto 842/2002,  

A.I.E. Regulación de medida de aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución de la Dirección 

General de Energía (B.O.E. 1974-05-07). 

T.F.C. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de Abastecimientos de Aguas. 

P.T.A. Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.  
 
N.E.L.F. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de Estudios 

y Experimentación de Obras Públicas. 

M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

L.C.A.P. Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real Decreto Legislativo 3/2011. 

C.E.I. Normas de la Comisión Electrónica Internacional. 

R.A.T. Reglamento de líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión B.O.E. 27 Diciembre de 1968, 

rectificación de errores, B.O.E. 8 Marzo 1969. 

REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.D. 842/2002). 

R.G.C. Reglamento General de Contratación del Estado. R.D. 1098/2001. 

C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado de 31 de Diciembre 

de 1970. 

L.P.R.L. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de Noviembre. B.O.E. nº 269, de 10 de 

Noviembre. 

OTC Ordenanza de trabajo para la Industria de la construcción, orden de 28 de Agosto de 1970 y 

modificaciones posteriores del Ministerio de Trabajo. 

R.D. Real Decreto núm. 1627/1997 de 24 de Octubre que establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 

UNESA Recomendaciones de la Unión Eléctrica, S.A. 
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RENFE Normas y Especificaciones Técnicas de RENFE. 

RET Reglamento de estaciones de transformación. 

UNE-7130 Determinación del contenido total de sustancias solubles en aguas para amasado de 

hormigones. 

UNE-7131 Determinación del contenido total de sulfatos en aguas de amasado para morteros y 

hormigones. 

UNE-7132 Determinación cualitativa de hidratos de carbono en aguas de amasado para morteros y 

hormigones. 

UNE-7178 Determinación de los cloruros contenidos en el agua utilizado para la fabricación de morteros 

de hormigones. 

UNE-7234 Determinación de la acidez de aguas destinadas al amasado de morteros y hormigones, 

expresada por su PH. 

UNE-7235 Determinación de los aceites y grasas contenidos en el agua de amasado de morteros y 

hormigones. 

La instalación de la línea aérea deberá cumplir, salvo que expresamente se disponga lo contrario en el 

presente Pliego, con todas las normas de cálculo, prescripciones, dimensiones, tipos de equipos, 

conjuntos y piezas de montaje, que están reflejadas en el Proyecto de Catenaria "Tipo ADIF", aprobado 

por el Ministerio de Obras Públicas, de 28 de Diciembre de 1950, y sus modificaciones posteriores. 

En consecuencia para las características técnicas de materiales, pieza y equipos que componen dicha 

instalación, se estará a lo dispuesto en los documentos RENFE que a continuación se relacionan. 

a) Planos del Proyecto de Catenaria tipo ADIF. 

b) Álbum de electrificación. 

c) Nomenclatura General de Materiales, Gabinetes de Abastecimiento y Almacenes: 

Familia 64. Elementos Fijos de Electrificación. 

Familia 52. Aisladores. 

Familia 54. Conductores Eléctricos. 

d) Especificaciones Técnicas, Gabinete de Abastecimiento y Almacenes: 

03.364.001. Piezas de acero inoxidable destinadas a elementos auxiliares de catenarias. 

03.364.002. Piezas de cobre para elementos auxiliares de catenarias. 

03.364.003. Piezas fundidas de cuproaleación para elementos auxiliares de catenaria. 

03.364.004. Retenciones preformadas para catenaria. 

03.364.005. Conexión de carril. 

03.364.006. Plaquetas separadas, arandelas y piezas en general de plomo. 
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03.364.007. Grapas de suspensión para líneas de alimentación de catenaria. 

03.364.009. Soporte de atirantado para catenaria. 

03.364.010. Piezas de acero destinadas a elementos auxiliares de catenaria. 

03.364.100. Postes y ménsulas metálicos. 

03.300.101. La galvanización en caliente. 

03.300.106. Recubrimiento electrolítico de zinc sobre base férrea. 

03.352.105. Aisladores de vidrio y tensiones superiores a 1.000 V. 

03.352.301. Aisladores de porcelana para tensiones inferiores a 1.000 V. 

03.352.302. Aisladores de porcelana para tensiones superiores a 1.000 V. 

03.354.002. Hilo ranurado para línea de contacto. 

03.354.004. Cables destinados al transporte de energía hasta 10.000 V. 

03.354.005. Cables destinados a mando de control. 

03.354.011. Cables de cobre desnudo para líneas eléctricas aéreas. 

03.354.014. Cables autosoportados para telemando. 

03.354.015. Cables de aluminio desnudo para líneas eléctricas aéreas. 

03.354.018. Cables de acero recubierto de aluminio para líneas eléctricas aéreas. 

e) Especificaciones Técnicas Provisionales. 

s/n. Aisladores de vidrio-resina-teflón A 28 y A 29 de la línea aérea de la electrificación a 3.000 V en 

corriente continua. 

En la aplicación de los documentos de RENFE citados prevalecerán los de fechas más modernas frente 

a los más antiguos. 

f)  Marcas de fabricación. 

Todas las piezas llevarán identificación indeleble con los datos siguientes: 

- Nombre del fabricante 

- Tipo de pieza 

- Material 

- Número de fabricación 

- Fecha de fabricación 
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1.2. Descripción de la obra 

La obra del presente proyecto consiste en la ejecución de la estación del soterramiento ferroviario de 

Sitges. Situada bajo la estación de ferrocarril actual de la población y parte de la Avenida de las Flores 

en el lado norte, está formada por dos plantas y dos cubiertas, ya que como se ha explicado 

anteriormente en los condicionantes del proyecto, la cubierta superior es necesaria para salvar la 

diferencia de cota entre la estación actual y la avenida. Esto provoca que parte de la estructura quede 

en el exterior creando una zona aporticada bajo la Avenida de la Flores. 

Como la estación se sitúa en una clotoide de radio 1000 m del trazado de la línea de ferrocarril, tiene 

una forma curva no simétrica. Debido a su asimetría, el lado sur tiene una longitud de 240,69 m y el lado 

norte de 244,356 m, mientas el ancho de 27,358 m es igual a lo largo de la estación. Esto es así para 

las dos plantas y la cubierta inferior, pero no para la cubierta superior. Situada sobre la cubierta inferior, 

en el lado norte de la estación, no abarca toda la longitud de esta, sino parte. Sus límites coinciden son 

el lado norte y el lado este con 192,975 m de largo y 9,126 m de acho.  

Debido a la irregularidad del terreno de la superficie, la estación se encuentra a 15,9 m de profundidad 

en el lado este, bajo la estación actual, en la cota 3,1 m sobre el nivel del mar. En cambio, el lado oeste 

se sitúa a 13,9 m de profundidad, ya a que al retirar la estación y el efecto barrera de esta, el terreno de 

la superficie desciende dos metros, de la cota 19 m a la 17 m. Por otro lado, bajo la Avenida de las 

Flores la profundidad es mayor, porque como se ha explicado anteriormente, hay una diferencia de cota 

entre la avenida y la estación que llega hasta los 4,5 m de altura. Por lo tanto, bajo la Avenida de las 

Flores la estación se sitúa a 20,4 m de profundidad en el lado este y a 13,9 en el lado oeste, pasando la 

superficie de la cota  23,5 m a la 17 m. 

La estación tiene 4 vías, dos centrales destinadas al tráfico sin parada y dos laterales para el tráfico con 

parada, la vía 1 en el lado norte, dirección Barcelona y la vía 2 en el lado sur, dirección Sant Viçens de 

Calders. Además, dos andenes situados en los laterales de la estación, el andén de la vía 2 de 239,373 

m largo y el de la vía 1 de 242,04 m, ambos con 4 m de ancho. 

Todo esto corresponde a la primera planta, la que se encuentra a mayor profundidad, en la cota 3,1 m. 

Respecto a la segunda planta, que se sitúa 8,1 m sobre la primera, corresponde al vestíbulo de la 

estación. Con una superficie total de 6532,188 m2, en ella se encuentra dos zonas para la tramitación de 

los billetes de tren, cerca de los accesos desde el exterior, cuatro zonas de accesos a las vías de uso 

exclusivo de los viajeros y el resto, la zona de acceso libre, donde se encuentran zonas de descanso, 

comercios y demás servicios.  

Las cubiertas se sitúan un metro por debajo de la superficie. Por un lado, la cubierta inferior con una 

altura de 4,8 m sobre la planta del vestíbulo en el lado oeste y  6,8 m en el lado este. Por otro, la 

cubierta superior que parte de la inferior en el lado oeste, llegando hasta 4,5 m de altura en el lado este. 

En la figura siguiente se muestra una vista 3D simplificada de la estación para facilitar la comprensión 

de su forma compleja. 
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2. PRESCRIPCIONES PARTICULARES 

 

B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B065910C,B065LA0L,B0659A0E,B065RH0B,B065RH0C,B065E60B. 

 

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'acord amb les prescripcions de l'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 per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al 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, consistència 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 exigències 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%  



Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Proyecto Constructivo de Soterramiento Ferroviario en Sitges                                                              11 
 

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

cendres volants o fum de 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 l'EHE-08 i complir l'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 següent: 

- 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:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 

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   
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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 més 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                 ¦ 

¦    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 
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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). Aquesta fórmula inclourà: 

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

- La granulometria de la mescla d'àrids per als 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 obligatòria 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 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

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

següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a 

mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

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

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

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

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

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

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

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a 

cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 

fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 

penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 

es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 

12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  

o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
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Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma 

EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE 

EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 

anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha 

efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 

del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 

mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 

característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 

d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 

que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 

mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  



Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Proyecto Constructivo de Soterramiento Ferroviario en Sitges                                                              16 
 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 

83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 

s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels 

límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. 

En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries 

en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 

EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 

d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 

l'altre per la tarda.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 

dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 

pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 

control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 

determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 

x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, 

per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del 

formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i 

estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
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- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o 

són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es 

controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  

K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 

si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 

corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors 

estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a 

la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, 

ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és 

igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 

a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 

dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 

límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 

contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 

ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 

altre cas:  

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 

acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 

sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 

l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al 

doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
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     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 

assaigs d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 

que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 

testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat 

mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és 

superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 

el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la 

demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 

Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 

unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 

expressades ambdues en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 

l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 

es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 

següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 

treball, es rebutjarà el camió controlat.  

 

 

B09 - ADHESIUS 

B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0911000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.  

S'han considerat els següents tipus: 

- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 

- De cloropré 

- De resines epoxi bicomponent  

ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:  

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 

temperatura i una gran força adhesiva inicial.  

Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin 

químicament amb aquest.  

Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.  

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min  

Temps útil de treball:  15 - 30 min  

Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3  

Rendiment:  Aprox. 300 g/m2  

ADHESIU DE CLOROPRÉ:  

Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents 

polars.  

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de 

temperatura i una gran força adhesiva inicial.  

Contingut de sòlids:  26%  

Densitat :  0,83  

Resistència a la calor:  160°C  

ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT  

Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un 

activador.  

La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits 

durs.  

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 

- Rendiment:  > 1 kg/m2 

- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 

- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment   

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla  

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  

Temperatura d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  5°C - 30°C 

- De cloropré:  10°C - 25°C  
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Temps màxim d'emmagatzematge: 

- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 

- De cloropré:  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 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0A - FERRETERIA 

B0A1 - FILFERROS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A14200,B0A14300. 

 

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 l'UNE 37-506.  

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2  

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

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

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  

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 l'UNE 36-732.  

La concentricitat i l'adherència 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: 
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- 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 

 

FILFERRO D'ACER:  

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

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

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

de calidades. Caracterisicas generales.  

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

suministro.  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

 

 

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.  

S'han considerat els elements següents:  

- Gafes de pala i punta  

- Claus d'impacte  

- Claus d'acer  

- Claus de coure  
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- 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 

 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  

CLAUS I TATXES:  

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

 

 

B0AA - ANCORATGES ESPECIALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0AA0A05. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Material necessari per a la realització d'empernatges.  

S'han considerat els següents tipus de material: 

- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 

200x200 mm 

- Ancoratge de ciment i additius 

- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 

- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària  

ANCORATGE METÀL·LIC:  

Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels 

extrems.  

La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les 

mateixes característiques que l'acer de l'armadura.  

La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.  

S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782), 

encara que són admissibles altres tipologies en cas d'empernatges provisionals, com ara, perns 

d'ancoratge puntual (UNE 22781) o per fricció.  

La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.  

L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.  

Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2  

ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:  

Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en 

cartutx cilíndric de diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la 

hidratació per immersió en aigua.  

El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.  

Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació: 

- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 

- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 

- Entre 39 i 43 mm:  35 mm  

Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació: 

- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 

- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 

- Entre 43 i 47 mm:  35 mm  

Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min  

Inici de l'enduriment:  < 15 min  

Resistència a la tracció: 

- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 

- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m  

ANCORATGE DE RESINES EPOXI:  

Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per 

una làmina de plàstic.  

Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i 

un catalitzador.  

Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.  

Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s  

Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min  

Resistència a la tracció: 

- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 

- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m  

TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  

El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.  

El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de 

l'ancoratge.  

No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.  

PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ:  

La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les 

mateixes característiques que l'acer de l'armadura. 

La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. 

Ha de resistir, sense punxonar-ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t. 

Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 



Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Proyecto Constructivo de Soterramiento Ferroviario en Sitges                                                              25 
 

La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques 

geomètriques indicades a l'UNE 22784. Les volanderes estaran d'acord a l'UNE 22785.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  

Subministrament: Empaquetats en caixes.  

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops 

ni impactes.  

ANCORATGE DE CIMENT:  

Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol.  

ANCORATGE METÀL·LIC:  

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a 

cada ancoratge.  

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

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 

 

ANCORATGE METÀL·LIC:  

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

Estructural (EHE-08).  

ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat 

corresponent.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.2 del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 

de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de 

conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al 

marcatge CE quan sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 

control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 

En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient.  

Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina, 

plaques, femelles, etc... on es garanteixin les condicions exigides al plec.  
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En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents:  

- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) amb  

determinació del límit elàstic, càrrega i allargament en trencament.  

- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on 

es garanteixi el compliment de les especificacions indicades.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig 

alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 

irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà 

repetir-lo correctament amb una nova proveta.  

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-se realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021 i UNE-EN 10025-2, sobre provetes preses de dues peces 

diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el 

prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es 

rebutjarà la peça incorrecta i s'augmentarà el control fins a un 20% d'unitats. Si encara es 

troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control 

sobre el 100% de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.  

 

 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B27000,B0B2A000,B0B2C000. 

 

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 pública, l'acord de Govern de la Generalitat 

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

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

membres de la 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.  
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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 pel 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.  

- Massa 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  

- 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 característiques 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 pel 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% 
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     - 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 l'EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 

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

¦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 característiques 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.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 

que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 

10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent: 
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- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 

     - Marca comercial de l'acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 

article 32º de la norma EHE-08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 

deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 

l'EHE-08. 
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  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 

d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 

demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 

de l'EHE-08  

     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 

quantitat d'acer subministrat: 

          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 

següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de 

ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 

cas anterior. 

            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 

subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 

fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En 

aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 

determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a 

mínim 5 assaigs. 

            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 

certificat de control de producció per a ser acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com 

a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 

assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 

i l'allargament de ruptura  
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- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 

d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 

fabricació en obra:  

  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 

així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 

realització de les comprovacions experimentals. 

  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció 

sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer 

estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 

els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 

es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 

realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 

assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 

Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 

realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 

disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 

10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 

correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el 

projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 

rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables 

a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions 

geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 

toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
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- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 

permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 

d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 

de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 

36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-

092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 

estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 

el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 

l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 

d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 

especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 

lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 

s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 

En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 

un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 

les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 

raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 

al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 

els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 

comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 

defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 

 

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0B342C8,B0B34238,B0B34236,B0B342C6,B0B342C7,B0B34256. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  

S'han considerat els elements següents:  

- Malla electrosoldada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

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

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

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

membres de la 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 pel 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.  

- Massa 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  

- 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 característiques 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. 
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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 diàmetres 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 pel 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 característiques 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 

- 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 pel fabricant, assajades 

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

- Càrrega 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 

d'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: diàmetre nominal de les armadures 

aparellades)  

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

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última 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 característiques 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 
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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.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra 

que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 

10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
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     - Marca comercial de l'acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 

article 32º de la norma EHE-08. 

     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 

deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 

l'EHE-08. 

  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 

d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 

demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 

de l'EHE-08  

     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 

quantitat d'acer subministrat: 

          - Subministrament < 300 t:  

            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 

següents assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de 

ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 

          - Subministrament >= 300 t: 

            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 

cas anterior. 

            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 

subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 

fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En 

aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la 



Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Proyecto Constructivo de Soterramiento Ferroviario en Sitges                                                              37 
 

determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a 

mínim 5 assaigs. 

            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 

certificat de control de producció per a ser acceptada:  

               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  

               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com 

a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 

assaigs: 

               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 

               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 

i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 

d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 

fabricació en obra:  

  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 

així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 

realització de les comprovacions experimentals. 

  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

     - Pes del lot <= 30 t 

     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció 

sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer 
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estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 

els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, 

es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 

realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 

assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 

Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 

realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 

disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 

10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 

correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el 

projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements 

rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables 

a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions 

geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les 

toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 

permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control 

d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 

de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 

36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-

092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 

estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en 

el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 

l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 

d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 

especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 

lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 

s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 

En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar 

un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
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La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 

les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 

raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior 

al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb 

els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 

comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 

defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 

 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 - TAULONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

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: 

+----------------------------------------+ 
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¦  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 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

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  

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

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
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- 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 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0D6 - PUNTALS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D629A0,B0D6U010,B0D6U005,B0D625A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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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  

- 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.  
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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.  

 

 

B0D7 - TAULERS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D71130,B0D71120,B0D72120. 

 

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  
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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.  

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 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZA000. 

 

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 
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- 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 desemmotllat.  

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.  

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.  
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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 

 

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

Estructural (EHE-08).  

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo.  

 

 

B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 

B3Z - MATERIALS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B3Z51000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials especials per a fonaments.  

S'han considerat els materials següents:  

- Tub circular d'acer per a ser utilitzat com a camisa perduda d'un pilotatge CPI-5  

- Suspensió de bentonita  

LLOTS TIXOTRÒPICS:  

Ha de ser una suspensió homogènia i estable, de bentonita sòdica, natural o permutada.  

La bentonita utilitzada com a fluid d'excavació haurà de complir el següents paràmetres: 

- Contingut de partícules en mida superior a 80micres: < 5% 

- Contingut d'humitat: < 15% 

- Límit líquid:  > 300% 

- No ha de contenir quantitats significatives de productes químics nocius per armadures i 

formigons.  

Característiques del llot fresc: 

- Densitat: < 1,1 g/cm3 

- Viscositat (con de Marsch): 32 - 50 s 

- pH: 7 <= pH <= 11 

- Filtrat: < 30 cm3 

- Cake: < 3 mm  

Aquestes característiques es poden modificar en funció del tipus de terreny.  
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Característiques del llot llest pel seu ús: 

- Densitat: < 1,2 g/cm3 

- Viscositat (con de Marsch): 32 - 60 s 

- pH: 7 <= pH <= 11 

- Filtrat: < 50 cm3 

- Cake: < 6 mm  

Característiques abans del formigonat:  

- Densitat: < 1,15 g/cm3 

- Viscositat (con de Marsch): 32 - 50 s 

- Contingut de sorra, en pes (retingut en un tamís de 0,08 mm UNE 7-050): <= 3%  

Toleràncies del material durant el procés d'execució: 

- Densitat: ± 0,05 g/cm3 

- Viscositat (con de Marsch): + 10 sg, -0 sg 

- Contingut de sorra: Nul  

TUBS D'ACER:  

El tipus d'acer ha de correspondre amb l'indicat a la DT.  

Ha de tenir el diàmetre, la llargària i el gruix indicat a la DT.  

Ha de ser recte, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix principal.  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 1% diàmetre nominal  

- Gruix:  ± 1% gruix nominal  

- Llargària:  ± llargària DT.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

LLOTS TIXOTRÒPICS:  

Subministrament: Ha d'anar preparat de manera que només calgui afegir aigua a l'obra, o bé 

totalment preparat, d'acord amb les condicions inicials requerides. 

Emmagatzematge: S'ha d'emmagatzemar 24 h abans de la seva col·locació en obra per a la seva 

total hidratació, a no ser que la utilització de dispersants permeti reduir aquest temps.  

TUBS D'ACER:  

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin deformacions, cops, etc.  

 

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

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

LLOTS TIXOTRÒPICS:  

UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.  

TUBS D'ACER:  

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 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 

metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión oficial EN 10025:1990 + 

EN 10025/A1:1993).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  

Els materials han d'arribar a l'obra acompanyats del corresponent certificat del fabricant on 

es garanteixen les condicions exigides al plec.  

OPERACIONS DE CONTROL EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Abans de l'inici de l'excavació, i cada cop que variï el subministrament, s'hauran de 

realitzar els assaigs d'identificació següents: 

     - Límit líquid i plàstic de la bentonita (UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106) 

     - Densitat 

     - Viscositat (con de Marsch) 

     - pH  

- Durant el procés d'excavació, s'han de realitzar diàriament els següents controls: 

     - pH del llot, amb paper indicador. 

     - Viscositat (con de Marsch) 

     - Densitat  

- Durant el procés de formigonat s'ha de controlar diàriament: 

     - pH del llot, amb paper indicador. 

     - Viscositat (con de Marsch) 

     - Percentatge de material retingut pel tamís 0,08 UNE (UNE 7-135-58 o NLT 152-89)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLOTS TIXOTRÒPICS:  

No s'ha d'autoritzar l'ús de llots que no arribin acompanyats del corresponent certificat del 

fabricant d'acord a les exigències del plec de condicions.  

 

 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B4Z - MATERIALS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 

B4Z5 - PASSADORS LLISCANTS PER A JUNTS DE DILATACIÓ O TREBALL 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4Z55960,B4Z55KH0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aparell format per un passador lliscant i els capçals per a encastar a l'estructura a cada 

extrem del mateix.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar format per un passador, d'acer inoxidable o acer galvanitzat, un terminal per a 

encastar al formigó per l'extrem fix del passador, i un terminal que permeti el moviment del 

passador en el sentit que determini la DT.  
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El conjunt de peces de l'aparell ha de formar part d'un sistema homologat. En cap cas es poden 

barrejar peces de fabricants diferents, o de sistemes diferents d'un mateix fabricant.  

El fabricant ha de garantir les característiques tècniques del sistema i ha de subministrar 

les indicacions per al muntatge correcte de cada una de les parts, així com els reforços 

estructurals que calgui afegir en la zona de muntatge dels terminals.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats en caixes, que han de contenir l'aparell complet, les 

instruccions de muntatge i les característiques tècniques de l'aparell (càrregues admissibles 

i tipus de moviment).  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja i les humitats.  

 

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).  

 

 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 

B7J2 - MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7J20180,B7J204H0KA0X,B7J204H0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, 

obtingut per extrusió contínua.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Densitat aparent:  aprox. 40 kg/m3  

Resistència a la tracció longitudinal:  >= 36 N/mm2  

Resistència a la tracció transversal:  >= 28 N/mm2  

Allargament longitudinal:  >= 13%  

Allargament transversal:  >= 7%  

Absorció d'aigua:  Nul·la  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 0,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la 

indicació del producte que conté.  

Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats.  
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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.  

 

 

BL - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 

BL3 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 

BL31 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BL3162C1,BL3161C1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es 

consideren els següents elements: 

- cabina, portes de cabina i components de l'interior i exterior de la cabina 

- contrapesos i masses d'equilibrat 

- grup tractor 

- amortidors de fossat  

- dispositius de seguretat de final de recorregut 

- limitador de velocitat i paracaigudes 

- quadre d'alimentació elèctrica i proteccions 

- quadre elèctric de maniobra 

- part proporcional de components unitaris de la instal·lació  

S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 

- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de 

transmissió amb reductor d'engranatges intercalat) 

- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema 

de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 

- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 

transmissió directa a la sortida de l'eix del motor)  

Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 

- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  

Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:  

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 

- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica 

laminada o bé revestides amb taulers de melamina 

- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 

- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé 

d'acer lacat 
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- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons 

UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb 

polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, 

opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 

- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb 

projecció perimetral 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 

- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-

EN 10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats 

estàndard 

- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a 

una de les parets 

- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 

inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons 

UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb 

polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, 

opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 

- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de 

pedra artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars 

i sílice amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció 

perimetral o amb làmpades halògenes 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 

- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 

(AISI 316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, 

laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 

- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de 

les parets o al fons 

- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 

(AISI 316) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons 

UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer 

inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i 

senyalització digital i pantalla indicadora LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 

- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o 

d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció 

perimetral, amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  

CONDICIONS GENERALS:  

Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver 

estat sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 

Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no 

representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que 

es pugui presentar durant el funcionament normal. 

Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran 

garantides pels fabricants respectius. 
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Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que 

qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc 

elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós.  

CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D'EQUILIBRAT:  

La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i 

sostre, i les úniques obertures autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels 

usuaris, les trampes i portes de socors i els orificis de ventilació.  

La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, 

sostre i paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li 

siguin aplicats durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu 

de guiatge o en l'impacte de la cabina contra els amortidors.  

Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència mecànica tal que, quan 

s'apliqui perpendicularment a la paret, i en qualsevol punt des de l'interior cap a l'exterior 

de la cabina, una força de 300 N uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, la 

paret ha de: 

- resistir sense deformació permanent; 

- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm  

El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones 

de 1000 N cadascuna d'elles, en un àrea de 0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de 

tindre un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb una superfície mínima de 0,12 m2, en 

el que la dimensió més petita sigui almenys de 0,25 m.  

El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla 

horitzontal i perpendicular a la seva bora exterior que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies 

lliures s'han de pendre des de la paret del forat, permetent distàncies més grans, si 

l'amplària o l'alçària es menor a 0,30 m.  

Les portes de la cabina no han de tindre perforacions. Quan estiguin tancades han d'obturar 

completament l'entrada de la cabina, excepte les folgances necessàries per al correcte 

funcionament, que han de ser inferiors a 6 mm.   

Les portes de cabina, en posició de tancat, han de tindre una resistència mecànica tal que, 

sota l'aplicació d'una força de 300 N, perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc 

des de l'interior de la cabina, cap a l'exterior, quan aquesta força estigui uniformement 

distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, en una secció de forma rodona o quadrada, les 

portes han: 

- resistir sense deformació permanent; 

- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm; 

- durant i desprès de l'assaig, la funció de seguretat de la porta no s'ha de veure afectada.  

Les portes han d'estar proveïdes d'un dispositiu de protecció que n'ordeni automàticament la 

reobertura en el cas de que un usuari rebi un cop o estigui a punt de rebre'l quan travessa el 

llinda durant la maniobra de tancament.  

A l'interior de la cabina hi ha d'haver una placa amb les següents indicacions com a mínim: 

- càrrega nominal de l'ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones 

- el nom de l'instalador i el número d'identificació de l'ascensor 

- el dispositiu d'indicació de l'interruptor de parada, en cas d'existir, ha de ser de color 

vermell i estarà identificat amb la paraula "STOP". No es podrà utilitzar el color vermell a 

cap altre botó 

- el botó del dispositiu d'alarma, en cas d'existir, ha de ser de color groc, i ha d'estar 

identificat amb el corresponent símbol normalitzat. No es podrà utilitzar el color groc a cap 

altre botó 

- els dispositius de control han d'estar clarament identificats en referència a la seva 

funció. Es recomana fer servir: 

     - per als polsadors de comandament a la cabina:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. 

     - per al polsador d'obertura de les portes, en cas d'existir:  el corresponent símbol 

normalitzat 

Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a: 

- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega:  les instruccions específiques per a aquesta 

maniobra 

- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident  

Al sostre de la cabina: 

- la paraula "STOP" sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui 

haber risc d'error sobre la posició corresponent a la parada 
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- les paraules "NORMAL" i "INSPECCIÓN" sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra 

d'inspecció 

- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d'inspecció 

- una senyal d'advertència o un cartell a la balustrada  

Si el contrapès o massa d'equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d'estar convenientment 

subjectes per a evitar el seu desplaçament. 

Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d'equilibrat han de tindre el 

dispositiu de protecció corresponent.  

GRUP TRACTOR:  

Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses: 

- xavetes i cargols dels eixos 

- cintes, cadenes i corretges 

- engranatges i pinyons 

- eixos de motor sortints 

- limitadors de velocitat mecànics 

Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d'estar pintades de 

color groc.  

PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT:  

La cabina ha d'estar proveïda d'un paracaigudes capaç d'actuar en sentit de descens, que ha de 

ser capaç d'aturar-la, en el temps i les condicions de desacceleració previstes a la 

normativa, a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de 

trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la 

aturada en elles. Així mateix, en el cas que per normativa l'ascensor estigui obligat a l'ús 

d'un paracaigudes que actuï en el sentit ascendent, aquest component estarà incorporat a la 

cabina. 

Si l'espai situat per sota de la trajectòria de la cabina i del contrapès és accessible, 

aleshores el contrapès també estarà proveït d'un paracaigudes, que actuí exclusivament en el 

sentit de descens d'aquest, i capaç d'aturar-lo a la velocitat d'actuació del limitador de 

velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-lo sobre 

les seves guies i mantenint-lo aturat en elles.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 

Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim: 

Limitador de velocitat: 

- nom del fabricant del limitador de velocitat 

- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 

- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 

Amortidors: 

- el nom del fabricant de l'amortidor 

- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 

Dispositius d'enclavament: 

- el nom del fabricant del dispositiu d'enclavament 

- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 

 Paracaigudes: 

- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes 

- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 

Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d'haver-n'hi): 

- el nom del fabricant del dispositiu 

- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 

- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat  

Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 1314/1997. El marcatge CE ha 

d'estar en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de 

l'annex I de l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o 

si no fos possible, sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 
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- dispositius de bloqueig de les portes de replà 

- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 

- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 

- amortidors: 

     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 

     - amortidors de dissipació d'energia 

- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin 

components electrònics  

 

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 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas  

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.  

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 

1: Ascensores eléctricos.  

 

 

BL3M - MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSORS ELÈCTRICS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BL3M21C1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de materials per a formació de parada d'ascensor.  

S'han contemplat els conjunts de materials per a la formació de parada per als següents 

ascensors: 

- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg i velocitat d'1 m/s 

- ascensors de 640 kg i 800 kg i velocitat de 2 m/s  

S'inclouen a dins del conjunt de materials: 

- porta de pis i selector de parades 

- botonera de pis adequada per al tipus de maniobra de l'aparell elevador 

- part proporcional de guies i d'elements de suspensió de cabina i contrapès 

- part proporcional d'elements lineals del forat  

Es consideren les qualitats d'acabats següents:  

Parada amb materials de qualitat bàsica: 

- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa 

d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció 

lleugera 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 

indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Parada amb materials de qualitat mitjana: 
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- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa 

d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció 

estàndard 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 

indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Parada amb materials de qualitat alta: 

-les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o 

de xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció 

reforçada 

- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions 

i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 

- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  

CONDICIONS GENERALS:  

Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver 

estat sotmès a maltractaments o a una mala manipulació. 

Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no 

representin cap risc per a les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que 

es pugui presentar durant el funcionament normal. 

Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran 

garantides pels fabricants respectius. 

Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que 

qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc 

elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament perillós.  

PORTES DE PIS:  

Les obertures del forat, que serveixen d'accés a la cabina, han d'estar proveïdes de portes de 

pis sense perforacions. 

En la posició de tancat, les folgances entre fulles, o entre fulles i els seus muntants 

verticals, bastiments i trepitjadores, han de ser inferiors a 6 mm. 

El comportament al foc de les portes de pis estarà d'acord amb la normativa vigent de 

protecció contra incendis. 

Les portes, amb els seus panys, han de tindre una resistència mecànica tal que, en posició 

bloquejada i com a conseqüència d'una força de 300 N perpendicular a la fulla, aplicada en 

qualsevol lloc d'una o altra cara, estant la força repartida sobre una superfície de 5 cm2, de 

secció circular o quadrada, les portes han de: 

- resistir sense deformació permanent 

- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 

- clarament i després de l'assaig no s'ha de veure afectat el funcionament segur de la porta  

La porta ha de tindre un dispositiu de reobertura automàtica que inverteixi la maniobra en cas 

de que un passatger rebi un cop. Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina. 

Cadascuna de les portes de pis ha de tindre una trepitjadora que resisteixi el pas de les 

càrregues que puguin introduir-se a la cabina. 

Han d'estar guiades per la part superior i inferior. Durant el funcionament normal no s'ha de 

produir falcaments contra les guies o entre fulles, descarrilaments o rebassaments dels 

extrems de recorregut. 

Cadascuna de les portes de pis ha de disposar d'un dispositiu d'enclavament i desenclavament 

se socors que impossibiliti obrir-la, en funcionament normal, a no ser que la cabina estigui 

parada o a punt de parar-se dintre de la zona de desenclavament d'aquesta porta. El dispositiu 

estarà protegit contra manipulacions abusives i podrà desenclavar-se des de l'exterior per 

mitjà d'una clau que s'adapti al triangle normalitzat.  

GUIES I ELEMENTS DE SUSPENSIÓ DE CABINA I CONTRAPÈS:  

La resistència de les guies, les seves unions i les seves fixacions han de ser suficients per 

a suportar les càrregues i forces a que es sotmeten per a assegurar el funcionament de 

l'ascensor. 

Els aspectes per a un funcionament segur de l'ascensor relatius a les guies, son: 

- ha d'assegurar-se el guiat de la cabina, contrapès i massa d'equilibrat 

- no ha d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 

- les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
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     - no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 

     - no han d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 

     - no ha de ser possible que unes parts mòbils puguin impactar amb altres 

Tant els elements de suspensió i/o de sustentació de la cabina, les seves subjeccions i totes 

les terminacions, han d'escollir-se i dissenyar-se de manera que garanteixin un nivell de 

seguretat global adequat i es redueixi al màxim el risc de caiguda de la cabina, prenent en 

consideració les condicions les en les que s'utilitzi, els materials fets servir i les 

condicions de fabricació. 

Si es fan servir cables com a element de suspensió,  el número serà de dos com a mínim, amb 

els seus respectius dispositius d'enganxament. 

S'ha de preveure un dispositiu automàtic d'igualació de la tensió dels cables, almenys en un 

dels extrems.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 

Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 1314/1997. El marcatge CE ha 

d'estar en tota cabina d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de 

l'annex I de l'esmentat Real Decret i sobre cadascun dels components de seguretat següents (o 

si no fos possible, sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 

- dispositius de bloqueig de les portes de replà 

- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 

- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 

- amortidors: 

     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés 

     - amortidors de dissipació d'energia 

- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin 

components electrònics  

 

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 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.  

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas  

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 

1: Ascensores eléctricos.  
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

D0B27100,D0B2A100,D0B2C100. 

 

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  

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) 
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- 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 

mecàniques 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 necessàries 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 l'EHE-08.  

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 

 

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

Estructural (EHE-08).  
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

E3 - FONAMENTS 

E3E - PILONS 

E3E5 - PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PILONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3E54A5K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de pilons formigonats "in situ" mitjançant els mètodes de desplaçament, d'extracció o 

de barrinat, de diàmetres entre 35 cm i 250 cm.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Piló perforat mitjançant desplaçament d'una guaspa  

- Piló perforat mitjançant desplaçament d'un tap de graves  

- Piló perforat per extracció amb entubació recuperable  

- Piló perforat per extracció, amb entubació perduda  

- Piló perforat mitjançant cullera o barrina, sense entubació, amb utilització de llots 

tixotròpics per a contenir les terres de les parets i formigonament continu per sota dels 

llots  

- Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua  

- Piló perforat mitjançant barrina, sense entubació, formigonat en sec de forma contínua per 

l'eix de la barrina  

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

- Preparació de la plataforma de treball 

- Execució de la perforació 

- Abocada del formigó  

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 l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

A més de les condicions de l'EHE-08, el formigó complirà les exigències indicades al CTE DB-

SE-C / Cimientos.  

La posició ha de ser la indicada a la DT.  

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

de terreny prevista a la DT.  

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

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

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

El nivell del formigó ha de sobresortir 0,5 D per sobre del nivell teòric d'acabat del piló en 

cas que el cap del piló resti per sobre del nivell freàtic del terreny, o 1,5 D en cas 

contrari.  

Un cop enderrocat el cap del piló, l'armadura ha de sobresortir la més gran de les següents 

llargàries: un diàmetre o 50 cm.  

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

Recobriment de les armadures: 

- 50 mm per a pilots de D<= 0,6 m 

- 60 mm per a pilots de D> 0,6 m  

Característiques dels llots tixotròpics: 

- Tipus de suspensió: Homogènia i estable 

- Densitat (g/cm3): < 1,102 en llots frescs, < 1,15 abans de formigonar 
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- Embud de Marsh (seg): 32-50 llots frescs o abans de formigonar; 32-60 llots preparats per 

rehutilització 

- Pérduda de fluïd (cm3): < 30 en llots frescs; < 50 en llots preparats per rehutilització 

- pH: 7-11 en llots frescs; 7-12 en llots preparats per rehutilització 

- Contingut de sorra (% massa): <4 abans de formigonar  

Toleràncies d'execució:  

- Fondària de la perforació: - 0, + 1% L  

- Desviació en planta mesurada a la cota de la plataforma de treball: 

-      e <= emax = 0,10 x D per a pilotis de: Deq<= 1,5 m 

-      e <= emax = 0,15 m per a pilotis de: Deq >1,5 m 

- Deq: diàmetre equivalent dels pilotis  

- Inclinació de l'eix: 

-      i > i max = 0,02m/m per a pilotis amb eix desviat <= 4º de la vertical 

-      i > i max = 0,04m/m per a pilotis amb eix desviat > 4º de la vertical  

- Nivell de l'acabat:  ± 20 mm  

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

     - Control d'execució reduït:  ± 150 mm 

     - Control d'execució normal:  ± 100 mm 

     - Control d'execució intens:  ± 50 mm  

- Nivel d'acabat de la cara superior, un cop escapçat: - 60 mm, + 30 mm  

- Desviament en el diàmetre d de la secció del pilot: +0,1d>/ +100 mm, -20 mm  

- Cota superior de les armadures:  ± 0,15 m respecte la cota teòrica  

- Recobriment de les armadures:  Nul·la  

Seran molt adients per al formigó dels fonaments els ciments comuns tipus CEM I iCEM II/A, 

essent adients la resta de ciments comuns excepte els CEM III/B, CEM IV/B CEM II/A-Q,CEM II/B-

Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T i CEM II/B-T. Quan correspongui es compliran les 

prescripcions relatives a la utilització de ciments amb resistència als sulfats (SR) o a 

l'aigua del mar (MR)  

PILO PERFORAT MITJANÇANT DESPLAÇAMENT DE TAP DE GRAVES:  

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

Toleràncies d'execució:  

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

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el 

formigonament requereix precaucions i l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer 

les provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la resistència 

realment assolida. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es 

preveu que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

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

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

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

El formigonament de cada un dels pilons s'ha de fer sense interrupcions.  

L'abocada del formigó ha de continuar fins que el formigó contaminat de la part superior de la 

columna sobrepassi la cota d'escapçat.  

Cal protegir la boca de la perforació d'entrades d'aigua o materials contaminants a la 

perforació, fins que el formigó hagi assolit el grau suficient d'adormiment.  

El formigó fresc s'ha d'abocar sempre dins d'un formigó que conservi la seva treballabilitat. 

No es permès utilitzar vibracions internes per la compactació del formigó.  

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

ells.  

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

Fins que el formigó tingui una resistència a compressió de 3 N/mm2 no es poden realitzar cap 

de les operacions següents: 

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

del piló 

- Clavat de pilons o entibacions en un radi de 3 m 
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- Enderrocar el cap del piló i col·locar encofrats dels enceps  

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

- Dades del piló (identificació, tipus, diàmetre, punt de replanteig, fondària, etc) 

- Llargària de l'entubació (si es el cas) 

- Valors de les cotes de: terreny, cap del piló, armadura, entubació, etc. 

- Tipus de terreny travessats i comparació amb el projecte 

- Nivells d'aigua 

- Armadures 

- Formigó utilitzat 

- Temps de perforació, de col·locació d'armadures i de formigonat 

- Observacions  

Es comprovaran als pilons: 

- Les dimensions de les perforacions 

- L'execució del descapçat no provoca danys al pilot, ni a les armadures d'ancoratge, vigilant 

especialment que es respecta la seva llargària  

PILO PERFORAT MITJANÇANT DESPLAÇAMENT DE TAP DE GRAVES:  

L'entubació s'ha de clavar per percussió sobre la capa de graves o de formigó de la punta.  

Un cop assolida la fondària prevista, s'ha de colpejar la capa de graves que ha de quedar com 

a punta del piló.  

El tub s'ha de recuperar de manera que sempre hi quedi una alçària de formigó >= 2 D i sense 

que en cap cas s'hi introdueixi aigua.  

PILÓ PERFORAT AMB CULLERA O BARRINA, SENSE ENTUBACIÓ I CONTENCIÓ AMB LLOTS:  

La introducció del llot s'ha de fer al mateix temps que l'excavació.  

Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material 

retingut al tamís 0,080 UNE (7050) sigui inferior al 4% i la viscositat (mesurada al con de 

Marsh) sigui inferior a 50 s.  

Abans de formigonar cal comprovar les propietats del llot, i si aquestes no son adequades per 

formigonar, cal regenerar els llots fins assolir valors acceptables.  

Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar.  

Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar.  

El formigó s'ha d'abocar per mitjà d'un tub al fons de la perforació.  

El tub-tremie per abocar el formigó ha de restar sempre 1,5 m per sota del nivell del formigó, 

per a pilons de D< 1,2 m i 2,5 m per a pilons de D >0 1,2 m. Si s'utilitza més d'un tub-

tremie, la fondaria ha de ser >= 3 m.  

A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants.  

PILÓ PERFORAT AMB BARRINA, SENSE ENTUBACIÓ FORMIGONAT EN SEC DE FORMA CONTINUA:  

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

El fons i les parets de l'excavació han de ser netes abans de començar el formigonament.  

Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de formigonar.  

Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar.  

El formigó s'ha d'abocar en sec, és a dir, sense aigua a la perforació.  

PILÓ PERFORAT MITJANÇANT BARRINA, SENS ENTUBACIO, FORMIGONAT EN SEC DE FORMA CONSTINUA PER 

L'EIX DE LA BARRINA:  

L'extracció de terres s'ha de fer a la vegada que es formigona, sense rotació de la barrina.  

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

prevista a la DT.  

La barrina amb les terres s'ha d'extreure a la vegada que s'injecta el formigó, amb cura de 

que l'extrem de la barrina es mantingui permanentment en contacte amb el formigó.  

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

comenci l'adormiment.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i 

acceptat expressament per la DF.  

La fondària s'ha de mesurar fins al nivell de la cara inferior de l'encep, sense tenir en 

compte la part del cap del piló a enderrocar.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 



Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Proyecto Constructivo de Soterramiento Ferroviario en Sitges                                                              62 
 

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).  

* UNE-EN 1536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.  

* UNE-EN 12699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.  

* 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 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Presa de coordenades en totes les unitats d'obra abans del formigonat. En el cas de 

pantalles, cada 5 m sobre l'eix de replanteig i mesura de la separació dels murets guia. En 

pilons, es verificarà el replanteig d'un 10%. Amb la mateixa freqüència es controlarà el 

gruix dels panells o diàmetre del piló.  

- Comprovació de la profunditat i condicions de verticalitat de l'excavació abans del 

formigonat.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 

i condicions ambientals, així com de la longitud del tub d'abocada, la seva penetració en 

el formigó i posició en planta.  

- Mesura de cotes i longitud d'armadures d'espera en tots els pilons formigonats o panells de 

pantalla.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació de la integritat estructural dels pilons o mòduls de pantalla (mètode sònic si 

és aplicable), en la freqüència que indiqui la DF (ASTM D 5882).   

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es pot iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. Al detectar una 

deficiència en un mostreig, s'intensificarà el control sobre el doble d'unitats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

Si es supera la cota especificada de formigó, es repicarà el formigó excedent. Si la longitud 

d'espera de l'armadura és inferior a l'especificada, s'haurà de cavalcar una armadura 

suplementària, en longitud suficient, repicant el formigó que sigui necessari.  
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E3EB - ARMADURES PER A PILONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3EB3000. 

 

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 per als 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 

l'EHE i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, 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 l'EHE.  
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La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'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 l'EHE, a l'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 

l'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 l'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.  

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.  

Distància 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 prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària 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 a 

l'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 màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

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

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

1,25 granulat màxim  
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Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 

la EHE).  

PILONS:  

Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 

mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al 

formigonar.  

La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 

manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat del formigó. 

L'espai lliure entre totes les armadures horitzontals ha de ser suficient per permetre el pas 

dels tubs de formigonament.  

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

Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les 

posicions dels solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.  

Diàmetre barres longitudinals:  >= 12 mm  

Diàmetre barres transversals:  >= 6 mm  

Llargària de les barres longitudinals: 

- La indicada a la DT 

- > 9 Dp i > 600 cm (Dp = diàmetre del piló) en pilons barrinats i formigonats per la barrina  

Separació de l'armadura als paraments: 

- 60 mm per a pilons de D> 0,6 m 

- 50 mm per a pilons de D<= 0,6 m  

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

Toleràncies d'execució:  

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

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

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

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques 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 mínim 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 l'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 l'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)  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  
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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).  

PILONS:  

* UNE-EN 1536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 

fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

 

E3EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PILONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E3EZA0A0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions auxiliar per a l'execució de pilons.  

S'han considerat els tipus d'operacions auxiliars següents:  

- Enderroc de cap de piló per a extreure les parts de formigó de mala qualitat i deixar-lo 

preparat per formigonar conjuntament amb l'encep  

- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l'excavació i el formigonament de pilons  

- Muntatge i desmuntatge de l'equip de clavament de pilons  

EQUIP PER A PILONS:  
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Després del muntatge, l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions 

d'utilitzar les eines que calguin per executar els pilons, d'acord amb la DT.  

Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip.  

ENDERROC DE CAP DE PILÓ:  

El cap del piló ha de restar al nivell previst a la DT, sobresortint com a mínim 5 cm per 

sobre del terreny o superfície de l'encofrat de l'encep.  

No han de restar parts de formigó de mala qualitat.  

La superfície del cap ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa.  

Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes.  

Alçària mínima per enderrocar (NF = Nivell freàtic): 

- Cap del piló per sobre del NF:  0,5 D 

- Cap del piló per sota del NF:  1,5 D    

Toleràncies d'execució:  

- Nivell del cap del piló:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  =< 3% D  

- Nivel d'acabat de la cara superior, un cop escapçat: - 60 mm, + 30 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

EQUIP PER A PILONS:  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 

s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o 

d'altres elements existents a la zona de muntatge i desmuntatge.  

No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip en les proximitats de conduccions elèctriques aèries.  

ENDERROC DE CAP DE PILÓ:  

No es pot començar l'enderroc fins que la resistència del formigó garanteixin que no es 

produiran danys al formigó que no s'enderroqui. 

L'enderroc es pot fer en dues fases, fent l'última fase quan el formigó assoleixi la 

resistència definitiva.  

Les eines que s'utilitzin a l'enderroc han de garantir que no es produiran esquerdes extenses 

al formigó.  

Si a l'arribar al nivell de coronament previst el formigó no té la resistència indicada a la 

DT, s'ha de continuar l'enderroc fins a trobar el formigó adequat, i tornar a formigonar fins 

al nivell de coronament amb formigó de les característiques indicades a la DT, garantint 

l'adherència dels dos formigons.  

Durant el procés no s'han de desplaçar les armadures.  

La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl·liques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

EQUIP PER A PILONS:  

Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF.  

ENDERROC DE CAP DE PILÓ:  

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 estructural DB-SE.  

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

Estructural (EHE-08).  

* UNE-EN 1536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes perforados.  

* 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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E4 - ESTRUCTURES 

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4521FH4. 

 

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:  

- Pilars  

- Murs  

- Bigues  

- Llindes  

- Cèrcols  

- Sostres amb elements resistents industrialitzats  

- Sostres nervats unidireccionals  

- Sostres nervats reticulars  

- Lloses i bancades  

- Membranes i voltes  

S'han considerat les operacions auxiliars següents:  

- Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó  

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  

Tractament de cura amb producte filmògen:  

- Preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment 

necessàries 

- Protecció de la zona tractada  

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 l'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.  
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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 a 

l'UNE 36831.  

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.  

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

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

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

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

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08.  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS RETICULARS:  

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm  

Toleràncies d'execució:  
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- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.  

Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de 

la pel·lícula.  

La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.  

 

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'abséncia de defectes significatius en la superfície 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 més 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.  

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 justifiqui 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.  
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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 AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

FORMIGÓ LLEUGER:  

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre 

posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients 

que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la 

beurada  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del formigó.  

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  

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

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament.  

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es 

produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i 

d'altres elements del sostre.  

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 

pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  

LLOSES:  

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 

resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 

hagi examinat.  

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges.  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i 

preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.  

El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització 

de la DF.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació.  

 

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.  

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a Obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
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- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%  

 

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 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 

i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 

plec de prescripcions tècniques particulars.  
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- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 

particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 

precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 

per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 

característiques de l'element formigonat.  

 

 

E4B - ARMADURES PASSIVES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4B13000,E4B2MCCC,E4B2MCGG,E4B2M6CC. 

 

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 per als elements següents:  

- Elements estructurals de formigó armat  

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  

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  

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l'adhesiu al forat 

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 

l'EHE i l'UNE 36831.  
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Els diàmetres, 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 l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'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 l'EHE, a l'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 

l'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 l'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.  

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.  

Distància 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 prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  
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- Llargària 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 a 

l'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 màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

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

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

1,25 granulat màxim  

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'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 l'EHE.  

Llargària 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 l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

l'EHE)  

Llargària 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  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les 

indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada 

segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques 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 mínim 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 l'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 l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
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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.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  

La perforació ha de ser recta i de secció circular.  

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 

500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  

La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del 

temps màxim fixat per aquest.  

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva 

posició.  

 

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:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments.  

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  

 

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 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 
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     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 

fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

 

E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 

E4D1 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4D1U010. 

 

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.  
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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'utilitzar 

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 geomètric 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  utilitzar 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 peça, 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'experiència 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 
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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 per al 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 

 

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  
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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 desmuntatge 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 necessària 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 sostres 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, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície 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% 
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Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre 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 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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)  

 

 

E4D2 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4D2DB23,E4D2DB26. 

 

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.  
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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'utilitzar 

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 geomètric 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  utilitzar 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 peça, 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'experiència 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 
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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 per al 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 

 

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  
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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 desmuntatge 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 necessària 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 sostres 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, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície 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% 
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Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 

perímetre 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 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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)  

 

 

E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 

E4Z5 - JUNTS DE DILATACIÓ O TREBALL AMB PASSADORS LLISCANTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4Z55960,E4Z55KH0. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de passadors lliscants amb els seus accessoris per a fer 

recolzaments de sostres, lloses o bigues de formigó, sobre estructures de formigó (pilars, 

murs, sostres, etc) en junts de dilatació.  

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

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig i col·locació dels ancoratges al primer element (beina i estreps) 

- Col·locació dels ancoratges al segon element (passador i estreps), una vegada formigonat i 

desencofrat el primer element  

CONDICIONS GENERALS:  

El passador ha ser horitzontal, i perpendicular direcció del junt. 

Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT. 

Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han 

de ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb 

les indicacions del fabricant de l'ancoratge. 

La separació entre les dues cares dels elements estructurals ha de ser la indicada a la DT.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell: ± 5 mm  

- Posició horitzontal del passador:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm/20 cm 

- Amplada junt:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de seguir l'ordre de feines indicat a les instruccions del fabricant del passador. 

S'han de col·locar tots els elements del sistema. No s'admet la substitució d'elements 

auxiliars, com ara estreps, plaques de centrat, etc., per elements fets a l'obra, o provenint 

d'altres sistemes. 
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S'ha de verificar que la beina de la primera part del muntatge està a la posició correcta, i 

immobilitzada abans d'abocar el formigó. 

No s'ha d'eliminar la protecció de la beina fins al moment d'introduir el passador. 

El passador s'ha d'introduir fins al fons de la beina.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'ancoratge definida 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).  

 

 

E4ZW - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E4ZW1J62,E4ZW1J61,E4ZW1J60. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.  

S'han considerat els elements següents:  

- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a 

fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó.  

- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer 

galvanitzat  

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

En els ancoratges amb tac d'acer o químic:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la situació dels ancoratges 

- Execució dels forats 

- Neteja del forat 

- Col·locació dels ancoratges  

En els ancoratges amb perns de connexió:  

- Preparació de la zona de treball  

- Replanteig de la situació dels ancoratges 

- Soldadura del pern a la planxa 

- Comprovació de la unitat d'obra  

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  

El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament. 

La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les 

característiques geomètriques del tac utilitzat. 

Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han 

de ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb 

les indicacions del fabricant de l'ancoratge. 

El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat 

en el càlcul de l'ancoratge.  

TAC D'EXPANSIÓ:  

El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar. 
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Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la 

càrrega de trencament a causa de la fatiga del material. 

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

¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 

¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 

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

¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   15  ¦   18  ¦   24  ¦ 

¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  109  ¦  130  ¦  152  ¦ 

¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   88  ¦  100  ¦  125  ¦ 

¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   20  ¦   25  ¦   25  ¦ 

¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   50  ¦   80  ¦  120  ¦ 

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

TAC QUÍMIC:  

L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant. 

Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la 

càrrega de trencament a causa de la fatiga del material. 

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

¦                                       ¦   Diàmetre ancoratge  ¦ 

¦                                       ¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦ 

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

¦  Diàmetre de la broca (mm)            ¦   12  ¦   14  ¦   18  ¦ 

¦  Longitud ancoratge (mm)              ¦  130  ¦  160  ¦  190  ¦ 

¦  Profunditat mínima encastament (mm)  ¦   90  ¦  110  ¦  125  ¦ 

¦  Gruix màxim element a fixar (mm)     ¦   21  ¦   28  ¦   38  ¦ 

¦  Par de apriete màxim (Nm)            ¦   35  ¦   60  ¦  120  ¦ 

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

ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  

Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa 

amb la biga sobre la que es recolza.  

El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.  

No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes. 

Ha de quedar perpendicular a la planxa. 

Ha d'assentar sobre una superfície llisa.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  

El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en 

funció del material de base. 

El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac. 

El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 

Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el 

procés. 

No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF 

Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb 

un aparell adequat. 

El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les 

especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac es de tipus químic, cal utilitzar el 

cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 

Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. 

Una vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla, punxant el centre de la càpsula. 

Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin 

oberts ni caducats, i seguir el procediment indicat pel fabricant. La primera manxada de 

l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar 

omplint el forat des del fons cap a l'exterior. 

Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de 

cargolar i posar en càrrega l'ancoratge.  

Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol 

substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç. 

No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.  
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ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  

La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, 

pintures i òxids.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

E7J - JUNTS I SEGELLATS 

E7J2 - REBLERT DE JUNTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7J21181. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reblert de junts amb materials plàstics.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt  

- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt  

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

Reblert de junts amb material col·locat a pressió:  

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació a pressió del material  

Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu:  

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Aplicació de l'adhesiu 

- Col·locació de la placa  

CONDICIONS GENERALS:  

El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt.  

La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió.  

El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. 

Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar.  

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi 

ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.  

Separació entre cordons:  <= 4 mm  

Junts entre plaques:  <= 2 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).  

L'amplària del junt ha de ser constant.  
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El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de 

poliestirè, no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.).  

REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:  

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.  

REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ:  

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

REBLERT AMB CORDÓ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

REBLERT AMB PLACA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

 

E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

E7J5C4H2KA0X,E7J5C4H2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou 

elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es 

produeixin en el seu funcionament habitual.  

S'han considerat els elements següents:  

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 

     - Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació 

prèvia 

     - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 

     - Amb escuma de poliuretà en aerosol 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, 

amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació  

- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada 

amb pistola manual prèvia imprimació  

- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia 

imprimació específica 

- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua 

(bentonita de sodi)  

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

Segellat amb massilla, escuma o morter:  

- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu 

cas 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació del material de segellat 

- Neteja de les vores exteriors del junt  
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Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:  

- Tall del junt 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 

- Col·locació del cordó de bentonita  

CONDICIONS GENERALS:  

El segellat ha de tenir la llargària prevista.  

Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 

uniforme.  

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.  

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi 

ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.  

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix del segellat:  ± 10%  

- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm  

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:  

Els trams del cordó han de quedar a tocar.  

La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.  

El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, 

el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest 

parament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

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

¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 

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

¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 

¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 

¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 

¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 

¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 

¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 

¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 

¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 

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

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 

s'han fet.  

En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta 

s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.  

Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les 

instruccions del fabricant.  

El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.  

El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i 

s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.  

Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que 

l'aigua regalimi.  

JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:  

El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.  

En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva 

posició durant el formigonament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  



Pliego de Prescripciones Técnicas 
 

Proyecto Constructivo de Soterramiento Ferroviario en Sitges                                                              91 
 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

- Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I  

- Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.  

CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:  

Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al 

plec.  

 

 

EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 

EL2 - ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

EL2862C1,EL2861C1,EL2861C2. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent.  

S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 

- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de 

transmissió amb reductor d'engranatges intercalat) 

- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema 

de transmissió directa a la sortida de l'eix del motor) 

- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de 

transmissió directa a la sortida de l'eix del motor)  

Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 

- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 

- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador  

Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes:  

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 

- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica 

laminada o bé revestides amb taulers de melamina 
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- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 

- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé 

d'acer lacat 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons 

UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció lleugera 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb 

polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, 

opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 

- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb 

projecció perimetral 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  

Parada amb materials de qualitat bàsica: 

- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa 

d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció 

lleugera 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 

indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 

- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-

EN 10088-1 (AISI 304) o bé de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats 

estàndard 

- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a 

una de les parets 

- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer 

inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons 

UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de construcció estàndard 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb 

polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, 

opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla LDC 

- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 

- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de 

pedra artificial o natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars 

i sílice amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció 

perimetral o amb làmpades halògenes 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  

Parada amb materials de qualitat mitjana: 

- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa 

d'acer acabada amb una capa d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció 

estàndard 

- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i 

indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 

- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 

- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 

(AISI 316) o bé amb revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, 

laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta natural, etc.) 

- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de 

les parets o al fons 

- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 

(AISI 316) 

- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons 

UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de construcció reforçada 

- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer 

inoxidable, amb polsadors de microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i 

senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
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- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 

- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o 

d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 

- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció 

perimetral, amb làmpades halògenes o amb llums del tipus LED 

- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior  

Parada amb materials de qualitat alta: 

-les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o 

de xapa d'acer amb una imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció 

reforçada 

- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions 

i indicadors d'acord amb el tipus de maniobra  

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

- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 

- Col·locació d'amortidors de fossat 

- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 

- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 

- Col·locació de portes d'accés 

- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 

- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 

- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 

- Col·locació de portes de cabina 

- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 

- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 

- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 

- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 

- Prova de servei de la instal·lació  

CONDICIONS GENERALS:  

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  

Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les 

subjectin per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis 

de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les fixacions a 

l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i 

càrregues a que es sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge 

de la cabina, el contrapès i la massa d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així 

mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 

- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 

- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 

- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres  

Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la 

correcta alineació entre una guia i l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a 

les bases de les guies.  

Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió 

per material fos, amarraments de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en 

el seu cas grapes o maniguets per a cables.  

Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un 

dels extrems.  

Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el 

contrapès.  

Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran 

soldats a una placa base. Han tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell 

elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan els amortidors estiguin 

completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents: 

- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede 

rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 

- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha 

de ser de 0,5 m com a mínim. Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància 

horitzontal de 0,15 m entre: 

     - Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents 

     - Les parts més baixes de la cabina i les guies 
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- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els 

dispositius tensors dels cables de compensació en la seva posició més alta i les parts més 

baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als subapartats de l'apartat anterior, 

almenys 0,30 m. 

Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden 

fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 

Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden 

fer-se servir si la velocitat nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 

Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal 

de l'ascensor.  

El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar 

sòlidament subjectat a l'estructura de l'edifici i als components del forat pels punts 

d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de subjecció 

subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni 

vibracions ni sorolls durant el funcionament.  

L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris.  

El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats 

elèctricament entre si.  

El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part 

inferior.  

Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui 

possible dels nivells de parades extremes, sense que per aquest motiu existeixi risc de 

provocar un tall accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o el contrapès si n'hi ha) 

entrin en contacte amb els amortidors. 

Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels 

dispositius d'actuació de la parada normal.  

La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.  

Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de 

la porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.  

Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui 

accessible a l'usuari.  

Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors 

combinats han d'estar fetes.  

Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés: 

- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, 

el marc de la porta de la cabina o la bora de tancament de les portes corredores de la cabina 

no ha d'excedir de 0,15 m 

     - aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m 

     - no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot obrir-se 

quan es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis 

- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 

- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m 

Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat: 

- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 

mm  

L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un 

dels dispositius elèctrics de seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha 

d'ordenar la seva parada immediata d'acord amb els protocols de funcionament normalitzats. Els 

dispositius elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents: 

- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de 

tancat. El funcionament de l'ascensor està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes 

portes 

- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al 

fossat i des del fons del fossat 

- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de 

precedir al desplaçament de la cabina 

- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha 

d'estar proveïda del dispositiu de seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el 

desplaçament de la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre de la zona de 
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desenclavament, per a permetre la maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis 

corresponent, sempre d'acord amb els protocols de seguretat de funcionament 

- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de 

cabina ha d'estar dotada d'aquest dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el 

funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina obertes o mal tancades 

- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa 

d'aquests elements, ha d'existir un dispositiu elèctric de seguretat que en controli 

l'enclavament 

- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 

- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 

- control de la tensió dels cables de compensació 

- control d'actuació del paracaigudes 

- detecció de sobrevelocitat 

- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 

- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 

- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 

- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 

- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de 

final de recorregut) 

- dispositiu de seguretat de final de recorregut 

- control d'enclavament de la porta de cabina 

- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 

- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 

- control de l'interruptor principal 

- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 

- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 

- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 

- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega  

L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la 

reanivellació, en el cas d'existir sobrecàrrega a la cabina.  

Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de 

caure a sobre d'aquesta.  

El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels 

elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una 

desacceleració perillosa per als ocupants.  

Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.  

L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb 

els serveis d'emergència han d'estar instal·lats i en condicions de funcionament.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  

El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i 

han de complir les condicions fixades a la DT i a la normativa vigent.  

No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació.  

S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements 

que formen la partida d'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002  

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 

de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.  
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Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 

Industrial, por la que se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso.  

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas  

UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 

1: Ascensores eléctricos.  
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 

G213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2135323. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 

càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  

S'han considerat les eines de demolició següents:  

- Mitjans manuals  

- Martell picador  

- Martell trencador sobre retroexcavadora  

S'han considerat els materials següents:  

- Maçoneria  

- Obra ceràmica  

- Formigó en massa  

- Formigó armat  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

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

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
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S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 

l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

FONAMENTS:  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues.  

MURS DE CONTENCIÓ:  

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 

barana i un sòcol.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 

començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

 

G214 - ENDERROCS D'ESTRUCTURES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G2144301. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 

camió.  

S'han considerat els materials següents:  

- Maçoneria  

- Obra ceràmica  

- Formigó en massa  

- Formigó armat  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir 

abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 

l'alçària és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
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Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 

començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

 

G219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2191306,G2194XL5. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 

zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 

uniformes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vorada col·locada sobre terra o formigó  

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

CONDICIONS GENERALS:  
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Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 

previ, aprovades per la DF.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:  

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 

i acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 

 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 

G221 - EXCAVACIONS EN DESMUNT 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2211101,G2212101. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió.  

S'han considerat els tipus d'excavació següents:  

- Excavació en terra amb mitjans mecànics  

- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora  

- Excavació en roca mitjançant voladura  

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 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió  

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.  

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 terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%.  

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o 

camions.  

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 

especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
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EXCAVACIONS EN ROCA:  

S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional.  

La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments.  

No s'han de produir danys sobre la roca no excavada.  

TERRA VEGETAL:  

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, 

en el seu defecte, l'especificat per la DF.  

 

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.  

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

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat 

del terreny no excavat.  

S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles 

alteracions en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens 

següents: 

- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 

- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 

- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 

- Talussos provisionals excessius  

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

Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos.  

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

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

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

DF.  

En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra 

(recobriment de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de 

l'excavació.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  

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

condicions de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  

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

A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en 

direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 

m que s'haurà d'extreure després manualment.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos.  

Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal 

i cunetes), s'han de fer com més aviat millor.  

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació.  

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals.  

EXCAVACIONS EN ROCA:  

En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la 

capa més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat.  

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.  
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En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries 

d'acord amb les instruccions de la DF.  

EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  

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 l'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 granulometria 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%.  

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.  

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.  
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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 acústiques.  

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 barrinades 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.  

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.  

 

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 començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  

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

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

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 

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

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  

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

Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera  

 

 

G24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNES A OBRA 

G241 - TRANSPORT DE TERRES A OBRA 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G24120AA,G241B0AA. 

 

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.  
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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  

 

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 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
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construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

 

 

G2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2R542AA. 

 

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  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual 

de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació 

solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

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.  
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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  

 

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.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció.  

 

 

G3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

G3G - PANTALLES 

G3G5 - PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3G5285K. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Perforació de pantalla, amb o sense llots tixotròpics, en terreny fluix o compacte, de 45 cm 

fins a 120 cm d'amplada i formigonament de l'element.  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Execució de la perforació 

- Neteja de la perforació i regeneració dels llots si es el cas 

- Col·locació dels perfils per a formar els junts entre panells 

- Abocada del formigó una vegada col·locada l'armadura 

- Extracció dels perfils que donen forma als junts entre panells  

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 l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  

A més de les condicions de l'EHE-08, el formigó complirà les exigències indicades al CTE DB-

SE-C / Cimientos.  

La forma i posició dels panells ha de ser la indicada a la DT.  

La fondària de cada panell ha de ser la indicada a la DT, amb comprovació que s'ha arribat a 

la capa de terreny prevista a la DT.  

La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt.  

Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la DT.  

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

El formigonament ha de ser continu i no hi ha d'haver disgregacions ni buits a la massa.  

El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric d'acabat 

de la pantalla.  

S'ha de demolir la part superior de la pantalla, com a mínim, una alçària de 30 cm, fins a 

sanejar la part superior del formigó.  

L'extrem superior de les armadures ha de sobresortir respecte al nivell teòric d'acabat de la 

pantalla, l'alçada de la biga de lligat.  

Fondària de l'excavació:  Fondària teòrica + 20 cm  

Recobriment de les armadures: >= 75 mm  

Característiques del formigó:  

Assentament en el con d'Abrams: 

- de 160 a 220 mm 

- >= 100 mm durant 4 hores i al menys durant el periode de formigonament de cada panell  

Característiques dels llots tixotròpics durant l'excavació: 

- Tipus de suspensió: Homogènia i estable 

- Densitat (g/cm3): < 1,10 llots frescs, < 1,2 llots per reutilitzar, < 1,15 abans de 

formigonar 

- Viscositat Marsh (s): 32-50 llots frescs, 32-60 llots per reutilitzar, 32-50 abans de 

formigonar 

- Filtrat (cm3): < 30 llots frescs, < 50 llots per reutilitzar 

- pH: 7-11 llots frescs, 7-12 llots per reutilitzar 

- Contingut de sorra (%): < 3 abans de formigonar 

- Cake (mm): <3 llots frescs, < 6 llots per reutilitzar  

Toleràncies d'execució:  

- Cota dels elements articulars (racors, armadures d'espera, perforacions per a tirants...) ± 

70 mm  
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- Tolerància horitzontal de la cara exposada del panell, mesurada a la cara superior del muret 

guia: 

     - 20 mm en direcció de l'excavació principal 

     - 50 mm en la direcció oposada  

- Fondària de la perforació: -0,0 mm ; + 50 mm  

- Amplària de la perforació:  -0,0 mm ; + 20 mm  

- Aplomat a les dues direccion (transversal i longitudinal): 1% h  

- Cota superior de les armadures desprès del formigonat: ± 50 mm 

- Posició horitzontal de la gabia seguint l'eix de la pantalla: ± 70 mm  

- Recobriment de les armadures:  Nul·la  

Seran molt adients per al formigó dels fonaments els ciments comuns tipus CEM I iCEM II/A, 

essent adients la resta de ciments comuns excepte els CEM III/B, CEM IV/B CEM II/A-Q,CEM II/B-

Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T i CEM II/B-T. Quan correspongui es compliran les 

prescripcions relatives a la utilització de ciments amb resistència als sulfats (SR) o a 

l'aigua del mar (MR)  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el 

formigonament requereix precaucions i l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer 

les provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la resistència 

realment assolida. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es 

preveu que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C.  

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

No es pot començar la perforació fins que el formigó dels murets guia tingui una resistència 

suficient.  

El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, i la 

fondària de cada panell, així com les rasants del formigó i de les armadures.  

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

Prèviament a la col·locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons de la 

perforació, sempre que no s'utilitzin llots.  

El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del muret guia.  

Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonament.  

Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar.  

Abans de formigonar s'han de col·locar els encofrats de junta lateral, d'amplària igual a la 

perforació, encastats al fons de l'excavació, en posició vertical.  

Segons l'agressivitat del terreny s'ha de complir l'establert en els artícles 8.2 i 37 de 

l'EHE-08.  

El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 

superior a 5°C.  

El formigonament de cada panell s'ha de fer de forma contínua.  

El formigó s'ha d'abocar amb un o més tubs, de manera que el recorregut horitzontal del 

formigó de cada tub sigui inferior a 2,5 m. 

Si s'utilitza més d'un tub, cal que l'abocada es faci equilibradament per mantenir un nivell 

uniforme de formigó a tota l'amplada del panell. 

La velocitat d'abocada del formigó dins del panell ha de ser >= a 25 m3/h.  

El tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota del nivell del formigó, excepte quan 

s'utilitzen llots que ha de quedar com a mínim a 5 m.  

El formigó fresc s'ha d'abocar sempre dins d'un formigó que conservi la seva treballabilitat. 

No es permès utilitzar vibracions internes per la compactació del formigó.  

A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants.  

Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material 

retingut al tamís 0,080 UNE (7-050) sigui inferior al 3% i la viscositat (mesurada al con de 

Marsh) sigui inferior a 50 s.  

La duració total del formigonament ha de ser inferior al 70% del temps de començament de 

l'adormiment.  

Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència suficient 

per a mantenir la paret vertical.  
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No es poden fer perforacions al costat d'un panell acabat de formigonar fins que el formigó 

tingui una resistència >= 3 N/mm2.  

De cada panell s'ha de fer un informe amb les dades següents: 

- Data d'execució 

- Dimensions 

- Fondària a la que s'ha arribat 

- Volum de formigó 

- Armadures utilitzades 

- Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la DT 

- Variacions respecte a la DT amb els incidents apreciats durant l'execució de les obres  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

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

acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

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

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

Estructural (EHE-08).  

* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.  

* 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 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Presa de coordenades en totes les unitats d'obra abans del formigonat. En el cas de 

pantalles, cada 5 m sobre l'eix de replanteig i mesura de la separació dels murets guia. En 

pilons, es verificarà el replanteig d'un 10%. Amb la mateixa freqüència es controlarà el 

gruix dels panells o diàmetre del piló.  

- Comprovació de la profunditat i condicions de verticalitat de l'excavació abans del 

formigonat.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 

i condicions ambientals, així com de la longitud del tub d'abocada, la seva penetració en 

el formigó i posició en planta.  

- Mesura de cotes i longitud d'armadures d'espera en tots els pilons formigonats o panells de 

pantalla.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació de la integritat estructural dels pilons o mòduls de pantalla (mètode sònic si 

és aplicable), en la freqüència que indiqui la DF (ASTM D 5882).   

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es pot iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. Al detectar una 

deficiència en un mostreig, s'intensificarà el control sobre el doble d'unitats.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

Si es supera la cota especificada de formigó, es repicarà el formigó excedent. Si la longitud 

d'espera de l'armadura és inferior a l'especificada, s'haurà de cavalcar una armadura 

suplementària, en longitud suficient, repicant el formigó que sigui necessari.  

 

 

G3GB - ARMADURES PER A PANTALLES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3GB3200. 

 

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 per als 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 

l'EHE i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, 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.  
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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 l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'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 l'EHE, a l'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 

l'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 l'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.  

Distància 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 prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària 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 a 

l'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.  
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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 màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

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

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

1,25 granulat màxim  

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de 

la EHE).  

PANTALLES:  

Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 

mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i 

formigonament.  

Les barres de la gàbia es poden unir per solapament, amb maniguets o per soldadura. Per aquest 

últim mètode cal que la qualitat de l'acer sigui apte per fer soldadura per arc. 

Les barres unides per solapament, les barres s'han d'unir amb punts de soldadura per garantir 

la solidesa del conjunt. 

La distància entre barres verticals o entre grups de barres serà: 

- >= 100 mm si la mida màxima del granulat es > 20 mm 

- >= 80 mm si la mida màxima del granulat es <= 20 mm 

Els elements que garanteixin la separació de l'armadura respecte els paraments excavats no han 

de ser metàl·lics, i han de tenir una durabilitat igual a la del formigó.  

La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 

manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat del formigó. 

L'espai lliure entre totes les armadures horitzontals ha de ser suficient per permetre el pas 

dels tubs de formigonament.  

Les barres horitzontals han d'estar col·locades a la part interior de la gàbia, respecte a les 

barres verticals. 

Distància entre barres horitzontals: 

- 200 mm si el tamany màxim del granulat > 20 mm 

- 150 mm si el tamany màxim del granulat <= 20 mm  

Separació de la gàbia al fons de l'excavació:  >= 20 cm  

Separació horitzontal entre gàbies dins d'un mateix panell: 200 mm 

Separació de la gàbia al junt del panell: 100 mm 

Si el junt es corbat, la gàbia no ha d'entrar a la part còncava del junt.  

Recobriment de les armadures: >= 75 mm  

Separació entre rigiditzadors verticals:  <= 1,5 m  

Separació entre rigiditzadors horitzontals:  <= 2,5 m  

Quantitat de separadors:  1/2 m2 de pantalla  

Toleràncies d'execució:  

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

- Llargària de la solapa:  <= 10% de l'especificada  

- Posició de les armadures:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  
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El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques 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 mínim 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 l'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 l'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.  

PANTALLES:  

Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una 

subjecció de seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 

Durant l'abocada del formigó la gàbia ha de restar penjada dels murets guia, sense descansar 

al fons de l'excavació  

 

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).  

PANTALLES:  

* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 

fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

 

G3GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G3GZKGDB,G3GZ2400. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l'excavació de pantalles  

- Enderroc de coronament de pantalla per a extreure les parts de formigó de mala qualitat i 

deixar-la preparada per formigonar conjuntament amb la biga de coronació  

- Execució dels murets que han de servir de guia per l'execució de la pantalla  

MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ:  

Després del muntatge l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions 

d'utilitzar les eines que calguin per executar les pantalles, d'acord amb la DT.  

Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip.  

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA:  

El coronament de la pantalla ha de restar al nivell previst a la DT.  

No han de restar parts de formigó de mala qualitat al coronament de la pantalla.  

La superfície del coronament ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa.  

Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes.  

Alçària mínima a enderrocar: fins eliminar completament el formigó contaminat i >30 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell del coronament de la pantalla:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  <= 2 cm/m  

MURETS GUIA:  

La secció del doble muret ha de ser la indicada a la DT.  

La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements estranys.  

La separació dels murets ha de ser la indicada a la DT, i en el seu defecte l'amplària de la 

pantalla més 5 cm.  

La coronació dels murets ha de ser horitzontal i han d'estar els dos a la mateixa alçada, 

excepte per indicacions expresses de la DF. 

Es convenient que la cara superior del muret estigui per sobre del nivell freàtic com a mínim 

1,5 m.  

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

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

Recobriment de l'armadura:  5 cm  

Encofrats dels murets guia:  
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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.  

- Han de ser estancs i no permetre la pèrdua de pasta entre els junts  

Armadures dels murets guia:  

- Les armadures col·locades han de ser netes; no han de tenir òxids no adherents, pintures, 

greixos ni d'altres substàncies perjudicials  

- El diàmetre, disposició i cavalcaments han de ser els indicats a la DT.  

- Han d'estar subjectes entre ells i portar els separadors que calguin, per tal de mantenir 

la seva posició durant l'abocada i compactació del formigó  

Toleràncies d'execució:  

- Separació dels murets:  ± 20 mm  

- Gruix:  ± 20 mm  

- Alçària: - 20 mm, + 60 mm  

- Nivell:  ± 30 mm  

- Aplomat: ± 10 mm  

Toleràncies de muntatge de les armadures dels murets guia:  

- Llargària d'ancoratge o solapament:  Nul·la (mínima establerta)  

- Recobriments:  Nul·les (mínims els establerts)  

- Posició de les armadures:  ± 10 mm (no acumulatius)  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ:  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 

s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

No s'han de produir danys a la maquinària.  

S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o 

d'altres elements existents a la zona de muntatge i desmuntatge.  

No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries.  

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA:  

No es pot començar l'enderroc fins que la resistència del formigó garanteixin que no es 

produiran danys al formigó que no s'enderroqui. 

L'enderroc es pot fer en dues fases, fent l'última fase quan el formigó assoleixi la 

resistència definitiva.  

Les eines que s'utilitzin a l'enderroc han de garantir que no es produiran esquerdes extenses 

al formigó.  

Si en arribar al nivell de coronament previst el formigó no té la resistència indicada a la 

DT, s'ha de continuar l'enderroc fins a trobar el formigó adequat, i s'ha de tornar a 

formigonar fins al nivell de coronament amb formigó de les característiques indicades a la DT, 

garantint l'adherència dels dos formigons.  

Durant el procés no s'han de desplaçar les armadures.  

La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl·liques.  

MURETS GUIA:  

Abans de muntar l'encofrat ha d'estar feta l'excavació, i repassat i netejat el fons de la 

mateixa.  

L'encofrat s'ha de muntar de manera que permeti un desencofrat fàcil.  

Els taulers de l'encofrat s'han de pintar amb desencofrant autoritzat per la DF.  

No es poden adreçar els colzes de l'armadura excepte si es pot verificar que no es faran 

malbé.  

La temperatura per formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan durant les 48 h següents la temperatura pugui ser inferior a 0°C.  

El formigó s'ha d'abocar abans de començar el seu adormiment. La seva temperatura ha de ser >= 

5°C.  

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. La compactació s'ha de fer per 

vibratge.  

No es pot desencofrar fins 6 h després del formigonament. Després de desencofrar s'han 

d'apuntalar els murets, i omplir de sorra l'espai entre ells.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MUNTATGE D'EQUIP PER A PERFORACIÓ DE PANTALLES, TESAT D'ARMADURES ACTIVES O PLAQUES PER A 

PUNTALS PREFABRICATS:  

Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF.  

ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLES, MURETS GUIA, PERFORACIÓ PER A ANCORATGE ACTIU O 

ESTRUCTURA PREFABRICADA PER APUNTALAMENT DE PANTALLA:  

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 estructural DB-SE.  

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

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

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

Estructural (EHE-08).  

* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.  

* 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)  

 

 

G4 - ESTRUCTURES 

G45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G45C7CH4,G4517CG3. 

 

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:  

- Pilars  

- Bigues  

- Estreps  

- Sostres amb elements resistents industrialitzats  

- Sostres nervats unidireccionals  

- Sostres nervats reticulars  

- Lloses i bancades  

- Membranes i voltes  

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

Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 
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- 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 l'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 a 

l'UNE 36831.  

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.  

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  

Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 24 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 

     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  

- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 

     - H <= 6 m:  ± 12 mm 

     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 

     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  

- Desviacions laterals: 

     - Peces:  ± 24 mm 

     - Junts:  ± 16 mm  

- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  

- Secció transversal (D: dimensió considerada): 

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

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

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

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 

     - Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-

08.  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre biguetes:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 

- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
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- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  

Gruix de la capa de compressió: 

- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 

- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 

- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

SOSTRES NERVATS RETICULARS:  

Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 

Separació entre eixos de nervis < 100cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 

     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 

     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 

     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 

     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  

 

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'abséncia de defectes significatius en la superfície 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 més 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.  

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.  
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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 justifiqui 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 AUTOCOMPACTANT:  

No es necessari la compactació del formigó.  

FORMIGÓ LLEUGER:  

Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre 

posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 

S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 

L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients 

que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la 

beurada  

ESTREPS:  

Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat 

gros parcialment vist, però no després.  

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 

d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del formigó.  

Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del 

formigonat  

En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  

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

El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar 

simultàniament.  

S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es 

produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i 

d'altres elements del sostre.  

En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que 

pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  

LLOSES:  

Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 

Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la 

resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els 

hagi examinat.  

Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial 

cura la zona d'ancoratges.  

 

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.  
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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 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 

encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal 

d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura 

i condicions ambientals.  

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.  

- Assaigs d'informació complementària.  

De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 

càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el 

plec de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  

certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques 
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particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota 

precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 

funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 

de la norma EHE-08.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 

d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, 

per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres 

característiques de l'element formigonat.  

 

 

G4B - ARMADURES PASSIVES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G4BCMCJJ,G4BCMAJQ,G4BCMAJP,G4BCMAJZ,G4BCMAJL,G4BCMACC,G4BC3200,G4BC3100. 

 

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 per als elements següents:  

- Elements estructurals de formigó armat  

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 

l'EHE i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, 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.  
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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 l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'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 l'EHE, a l'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 

l'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 l'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.  

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.  

Distància 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 prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària 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)  
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 

l'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 màxim, >= 

1,25 granulat màxim, >= 20 mm  

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  

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

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

1,25 granulat màxim  

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'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 l'EHE.  

Llargària 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 l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 

l'EHE)  

Llargària 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 

mecàniques 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 mínim 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 l'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 l'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 
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- 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:  

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 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts: 

     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

     - Rectitud. 

     - Lligams entre les barres. 

     - Rigidesa del conjunt. 

     - Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 

fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 

 

G4D - ENCOFRATS 

G4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES 

 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G4DCBD02. 

 

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'utilitzar 

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 geomètric 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.  
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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  utilitzar 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 peça, 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'experiència 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  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al 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 ¦       -       ¦ 
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¦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 

 

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 desmuntatge 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.  
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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 necessària 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 sostres 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, els elements auxiliars per a muntatge de 

l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 

altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  

La superfície 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 

perímetre 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 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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)  

 

 


