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1.-INTRODUCCIÓ: 

Les exigències de qualitat en obra pública han estat diferents com a conseqüència 

de la variabilitat de les exigències dels diferents objectius; en funció del nivell 

econòmic, cultural, tècnic, científic i social d’un país. No es construeix de la 

mateixa manera i amb les mateixes exigències de qualitat a Europa que en els 

països subdesenvolupats del tercer món. 

La qualitat en la construcció, que ha d’estar ben definida en el projecte, suposa 

que si la suma dels costos degut als costos de la no qualitat, no rebassen el 10% 

generaran un augment de beneficis, del contrari, suposa un seguit de pèrdues per 

al constructor. Per tant l’aposta per la qualitat implica (D.J Croome, et al. 1980): 

 

- Satisfacció de l’usuari. 

- Pas de costos de mà d’obra poc qualificada a qualificada. 

- Disminució d’elements deteriorats. 

- Reducció de: Costos familiars. Costos jurídics. Costos socials. Costos de 

benestar. Costos de manteniment. 

 

En altres sectors com en el aeronàutic, adoptar uns valors dels coeficients de 

seguretat similars als que s’utilitzen en el del disseny d’estructures, implicaria la 

no funcionalitat de les aeronaus. La optimització del producte ve lligada d’una 

reducció dels coeficients de seguretat, sent possible amb una reducció de 

l’aleatorietat del control sobre el producte en fase de disseny i en fase 

d’execució. Aquesta intensificació del control de qualitat sempre ve limitada pels 

costos que això implica, ja que si  l’estalvi per reduir la despesa en matèria prima 

i costos de mà d’obra per a executar una estructura implica un augment del cost 

del control, fa que aquesta ajust dels coeficients de seguretat deixi de tenir sentit. 

Per altra banda en la execució d’estructures és difícil pensar que existirà un 

procés d’automatització similar al de la indústria, per la qual cosa la intervenció 

del factor humà és important. Tot i que eliminar l’error humà no és possible, sí 

que es poden establir eines per tal de reduir-lo. No s’aconseguiran bons resultats 

pel que fa a la qualitat d’una estructura  sense la intervenció de personal 
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qualificat, per tant, aquí la importància de no només certificar un procés, si no 

també el personal que el fa possible.     

Assentar les bases per a la certificació d’estructures a través de la certificació de 

processos de construcció i d’equips humans és l’objecte d’aquest treball.  

 

El sector de la construcció té una sèrie de característiques pròpies que fan d’ell 

un cas únic en temes relacionats amb el control de la qualitat com 

(D.J Croome, et al. 1980): 

 

-Relació client-promotor. 

Client com Generalitat o Estat, és una entitat diferent al gestor del projecte o 

projectista, per tant poden haver problemes en certs requisits del projecte que el 

client vulgui dur a terme, pel que la qualitat final es pot veure afectada. És 

important que el gestor del projecte o projectista supleixi al client a l’hora de 

definir les especificacions.  

 

-Elevat percentatge de subcontractació. 

Els contractes temporals de proveïdors i subcontractistes dificulten que 

s’involucrin amb el sistema de qualitat de l’empresa constructora. 

 

-Singularitat dels projectes. 

La falta de repetició del producte dificulta la transmissió de coneixements i 

experiències de qualitat acumulades en la execució de successius projectes i 

obres. 

 

-Garanties del producte per a la satisfacció del client. 

Es difícil de dur a terme, per que es pot veure condicionat per un manteniment 

incorrecte, per la qual cosa és difícil distingir entre desperfectes per falta de 

manteniment i els deguts a errors de disseny. 
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-Importància dels plans de qualitat d’obra. 

És una de les adaptacions més importants dels sistemes de qualitat a la obra. És 

un document intern que estableix la planificació i responsabilitats de tots els 

participants i conté directrius relatives al tipus, abast i freqüència del control. 

El problema que hi ha, és que tot i que la constructora estigui certificada, els 

subcontractista no ho acostuma a estar, recaient tota responsabilitat del 

autocontrol al contractista principal de la obra. 

L’autocontrol del contractista es basa en el seguiment d’aquest pla de qualitat, el 

qual s’ha confeccionat a partir de les bases del sistema de qualitat de l’empresa 

constructora. Aquest pla d’autocontrol haurà d’estar aprovat per la corresponent 

Direcció d’Obra, que de forma paral·lela realitzarà assaigs de contrast sobre els 

assaigs d’autocontrol realitzats prèviament pel contractista, quedant així avaluada 

la validesa dels primers. 

  

-Riscos e incerteses. 

Per que les obres no es repeteixen i llavors hi ha riscos e incerteses que també fan 

que sigui un sector que es quedi obsolet pel que fa a maquinària i recursos, que 

farien millorar la qualitat global. 

 

-Cost de la qualitat. 

Costos de les fallides:Els que comporten refer la feina.(7%). 

Costos d’avaluació: Costos d’avaluació del rendiment aconseguit amb 

l’aplicació de mesures concretes per a obtenir resultats positius.(2,5%). 

Costos de prevenció:Cost de les mesures adoptades per a la disminució deles 

errades. (0,5%). 

 

 

 

 

 

 



 6

 

2.-OBJECTIUS: 

L’objectiu principal del treball és el de definir unes bases per al futur 

desenvolupament d’un sistema de certificació del procés constructiu 

d’estructures de formigó d’edificació i obra civil, dins de l’àmbit de la EHE, 

enfocant les activitats dins del context de cada element estructural i tractant els 

diferents equips humans que puguin intervenir en el desenllaç del procés de 

certificació. 

Abans de tot, però, s’haurà de fer un cop d’ull a l’estat actual de l’art, per tal 

d’avaluar si és realment necessari, degut a l’existència ja d’un procés de 

certificació vàlid, o si per contra, tot i concloure que no hi és aquest procés, 

adaptat al cas de la construcció del tipus d’estructures que ens ocupen, existeixen 

unes bases per tal que a partir d’aquí es pugui establir, total o parcialment el 

nostre principal objectiu. 

Per tal de definir un procés de certificació d’estructures de formigó armat, cal 

establir quins són els processos clau que intervenen en la construcció d’una 

estructura. Per tant s’han d’enumerar, definir, concretar l’equip humà que intervé 

i ressaltar els punts crítics de cada procés, per tal d’identificar els punts a 

controlar, el tipus de control a exercir, la freqüència de realització d’aquest i les 

toleràncies a establir per certificar cada procés. Tota certificació de procés no té 

sentit si no es certifica l’equip humà que intervé en l’activitat. 

 

Les expectatives d’aquest treball, dins del punt de vista de la seva promoció, 

utilitat i rang de destinataris, no queda limitat per uns màxims a nivell nacional o 

mundial, si no que es fixen uns mínims més humils en els que aquest document 

pretén ser una guia útil per a un correcte seguiment d’una obra, enfocada sobretot 

per a estudiants de les branques de construcció els quals són recent titulats, o bé 

persones en general que s’introdueixen en el món de la execució d’obres.  
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3.-ESTAT DE L’ART: 

3.1 Programes de certificació: 

L'Institut Americà del Formigó (ACI, American Concrete Institute) és fundat 

des del  1904 i és una de les autoritats principals del món en tecnologia del 

formigó. ACI és un fòrum per a la discussió de totes les qüestions relacionades 

amb formigó i el desenvolupament de solucions als problemes que es puguin 

donar. ACI dirigeix aquest fòrum a través de convencions i reunions; la revista 

d’estructures d'ACI, la revista de materials d'ACI, publicacions Internacionals, i 

tècniques de formigó; i treballs de Comité Tècnic. Els seus objectius estan 

lligats a proporcionar les millors maneres per a treballar el formigó en una obra, 

difonent així aquest coneixement. 

Això implica una disposició de part de cada membre de contribuir amb la seva 

formació al benefici del públic en general. (ACI, 2008). 

ACI publica informació fiable referida al formigó i les seves aplicacions, 

dirigeix seminaris educatius, proporciona un programa de certificació estàndard 

per a la indústria, proporciona fòrums locals per establir discussions a través de 

diferents capítols del seu programa, i fomenta la implicació d’estudiants 

especialitzats en el camp del formigó. Els membres de comitè implicats amb 

aquestes activitats es troben en convencions bianuals. (ACI, 2008). 

En quant a programes de certificació, ACI té 14 programes de certificació de 

processos humans, des de tècnics de laboratori a inspectors d’obres,  amb els 

quals s’ha basat part d’aquesta tesina adaptant-ho sempre dins del marc de la 

EHE. Cadascun dels programes conté una definició del procés motiu de la 

certificació, els requisits del programa de la certificació que s’han d’acomplir, 

així com els exàmens i proves a realitzar per obtenir aquest títol o certificació. 

(ACI, 2008). 
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3.2 Normativa: 

3.2.1-ISO 9001: 

El referent més important e internacionalment més acceptat pel que fa referència 

a sistemes de gestió de la qualitat el tenim en la norma ISO 9001. Per una banda 

no existeix alternativa com a model per a l’assegurament de la qualitat, i a més, 

la ISO 9001 està pensada per a processos bàsicament industrialitzats com pot ser 

la certificació ISO 9001 que dóna l’empresa de certificació de processos AIDICO 

per a l’elaboració de ferralla prefabricada o bé el certificat ISO 9001 que dóna 

l’empresa de certificació de processos Lloyd’s per a elements com els aparells de 

recolzament de neoprè d’un pont. La norma ISO 9001, clarament no és 

directament aplicable al  món de la construcció, a no ser que es tracti d’elements 

prefabricats en els que cap un cert grau d’industrialització. Pel que fa a les grans 

constructores, la major part disposen del segell ISO 9001, però malauradament, 

això no garanteix s’intervingui en el procés d’elaboració del producte final. La 

nota 16 de ISO 9001:1994 comenta que quan és impossible verificar la qualitat 

mitjançant inspecció i/o assaig de producte acabat, llavors, per definició, ens 

trobem davant processos identificats com a especials, com és el cas que ens 

ocupa, ja que cada obra de formigó és singular i és un prototip. 

 

3.2.2-FIB (Federation Internationalle du Beton): 

La Federació Internacional del Formigó (FIB) està treballant en la línea d’adaptar 

aquesta normativa ISO al que seria el món de la construcció d’estructures de 

formigó. La FIB està redactant un document en el que posa de manifest que 

l’aplicació de la normativa ISO 9001 en el món de la construcció sense 

coherència no és útil.   

En el moment de rebre certificats d’assaigs de diferents partides d’elements 

prefabricats que intervindran en la construcció de la obra, és necessari demanar la 

vigència del certificat ISO 9001 de l’empresa proveïdora d’aquest producte, ja 

que l’auditoria de renovació de la certificació s’ha de passar periòdicament. Tot i 

així, el resultat final de    l’ensamblatge d’aquests elements prefabricats sempre 

és un element únic i singular, per la qual cosa no té sentit aplicar directament 
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aquesta normativa. Per tal d’aconseguir que ISO 9001 sigui efectiva per al 

propietari final d’una estructura de formigó, és necessari incorporar un document 

en el plec de condicions. Aquest document ha d’assegurar que els requisits de 

control dels processos de la ISO 9001 estan efectivament integrats amb els 

requisits tècnics, incloent els recollits en les normatives. 

En aquest document de la FIB es senyala que els errors en els processos només es 

poden detectar mitjançant una monitorització contínua dels processos d’execució 

crítics; i de fet, l’objecte d’aquesta tesina és el de definir aquestes activitats 

crítiques, definir el personal que intervé en l’execució d’aquestes activitats i per 

últim establir les toleràncies admissibles en els processos i  els requisits i els 

coneixements que han d’adquirir els tècnics que hauran d’estar en el lloc adequat 

i en el moment adequat per tal de verificar que els processos s’han realitzat de 

forma correcte. Per tant es té en compte una observació directe al llarg de tot el 

procés constructiu (monitorització) en front d’una observació puntual a procés 

acabat (inspecció). 

 

3.2.3-Eurocodis: 

 

L’Eurocodi EN-1990 introdueix els conceptes Gestió de la Fiabilitat i Gestió de 

la Qualitat. L’objectiu principal de la primera seria el de garantir la seguretat 

(Estat Límit Últim), i L’estat Límit de servei. En el segon cas, l’objectiu és el de 

proporcionar una estructura que es correspongui amb els requisits i les hipòtesis 

fetes en el càlcul.     

La gestió de la fiabilitat es fa tenint en compte les classes de conseqüències de 

que no es cumpleixin en determinat estat límit segons si són greus, moderades o 

lleus. A cada classe de conseqüència se li assigna una classe de fiabilitat a través 

del concepte de índex de fiabilitat amb el qual es podrà calcular la probabilitat de 

fallida per a un determinat estat límit. 

Una altre mesura de diferenciació de la fiabilitat és la que s’utilitza en l’EHE en 

la qual, segons el nivell de control que s’adopta en la execució de l’estructura, es 

varia els coeficients parcials de seguretat aplicat a les accions.  
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Una proposta d’aquest estudi és la de certificar a empreses a través del seu 

seguiment en la elaboració de les obres, a través d’un sistema de certificació com 

el que s’exposa a continuació. Tota empresa que superés aquest procés, obtindria 

una certificació per a exercir aquest tipus d’obra, obtenint una certa categoria. 

Aquesta categoria podria anar correlacionada amb l’adopció de diferents tipus de 

coeficients de seguretat per a la verificació de l’estructura.     

L’Eurocodi deixa oberta la possibilitat de modificacions dels coeficients de 

seguretat en funció del nivell de control en la execució i també en la redacció del 

projecte. Es pot incloure una classificació de projectistes i/o inspectors de 

projectes depenen de la seva competència, experiència i organització interna. Hi 

ha tres nivells de supervisió del projecte (autorevisió, revisió per tercera persona 

de la organització i revisió per una organització diferent a la que ha realitzat el 

projecte). En la execució de la estructura els nivells són similars ( autoinspecció, 

inspecció d’acord amb els procediment de la organització, inspecció per tercera 

part). 

Per altra part la prenorma ENV 13670 (execució d’estructures de formigó) es 

limita senyalar que existirà un “Project management” encarregat de la supervisió 

dels treballs i un “Site management” que s’encarregarà de la organització dels 

treballs i assegurarà la qualitat satisfactòria dels materials i de la execució. En 

canvi, no senyala cap requeriment específic d’assegurament de la qualitat o de la 

qualificació del personal per a les diferents activitats que en ella contempla. 

Tampoc s’assenyalen els problemes associats al control dels processos 

constructius ni cobreix aspectes relacionats amb les especificacions, fabricació i 

conformitat del formigó.  
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3.2.4-Conclusió: 

Després de fer un estudi de les diferents normatives de referència i concloure que 

en tots els casos apareixen unes especificacions per a cada apartat, cal dir que en 

el recull de totes les normatives de referència no s’estableix cap procés pautat de 

control, de tal forma que es pugui adoptar com a certificació d’estructures. Per la 

qual cosa es considera adient l’establiment d’un procés de certificació per a 

estructures de formigó armat, sense poder partir d’un model ni sense poder fer 

una adaptació. 
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4.-IDENTIFICACIÓ DE PROCESSOS CLAU I EQUIPS HUMANS: 

Per tal de definir unes bases per a la certificació d’una estructura, cal conèixer els 

processos que es donen per tal de dur a terme la construcció de cada element 

d’aquesta. La finalitat d’aquest apartat, és la d’indicar els passos que es 

segueixen i el personal que intervé en la construcció d’una estructura per tal 

d’exigir una mínima qualificació de l’equip humà i poder definir uns criteris 

d’acceptació o rebuig d’aquests processos en funció d’unes toleràncies. 

Aquest apartat s’ha organitzat en diferents punts, fonamentats en que la 

construcció de d’una estructura es pot englobar en elements de cimentació, alçats 

i forjats i bigues. Dins de cadascun d’aquests punts es concreta el tipus d’element 

i se’n particularitza el procés constructiu si s’escau. 
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4.1 Elements de cimentació: 

4.1.1 Replanteig de la cimentació:  

Es fonamenta amb el traspàs de la informació dels plànols de projecte al terreny, 

mitjançant un sistema de coordenades de referència i un conjunt d’acotacions de 

l’element. 

És important la precisió del replanteig, sobretot si poden existir excentricitats de 

la càrrega aplicada, com pot ser el cas d’enceps sobre dos pilots, en els quals la 

diferència de centímetres en la execució dels pilots, pot representar una 

excentricitat de la càrrega aplicada del pilar, amb un increment del moment de 

càlcul. En cas d’estructures prefabricades que s’hauran d’executar sobre la 

cimentació, si es tenen errors importants en la posició d’aquesta, pot implicar 

inclús que aquesta estructura després no encaixi. 

Equip humà que intervé directament: Equip de topografia (topògraf i ajudant 

amb el corresponent equip, o bé topògraf amb equip de topografia adequat). 

 

4.1.2 Excavació:  

Es considera un dels processos crítics en el cas d’execució de cimentacions 

profundes que s’executen contra el terreny com és el cas de pilons o pantalles. La 

integritat d’aquest element es pot veure compromesa per la inestabilitat del 

terreny en el moment de la seva execució, per la qual cosa el procés constructiu 

és força important per a garantir-ne la continuïtat. El procés constructiu es tria en 

base al terreny trobat, per tant aquesta ja és una decisió important presa des de la 

fase de projecte. La cimentació superficial es pot encofrar (figura 1) o bé 

formigonar contra el terreny (figura 2). 

En el cas d’una excavació d’una cimentació superficial que anirà formigonada 

contra el terreny, cal tenir en compte el sobre ample necessari que cal donar, per 

tal que l’armadura no s’embruti (Figura 2).  

En cas de cimentacions profundes en terrenys poc cohesius, és coherent emprar 

llots ventonítics per tal d’evitar que caiguin i es desmoronin les parets de la 

excavació. Per la qual cosa serà necessari un control d’aquest material amb la 

mesura de la seva viscositat. 
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Equip humà que intervé directament: Maquinista amb maquinària d’excavació 

corresponent. En cas d’emprar bentonita apareix l’equip d’operaris corresponent 

per a la planta de llots. 

 
Figura 1.Cimentació encofrada.  

 
Figura 2.Cimentació formigonada contra terreny. 
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4.1.3 Compactació del fons de l’excavació de la cimentació:  

En cas de cimentacions superficials com lloses de cimentació o sabates 

superficials,  per evitar assentaments al aplicar la sobrecàrrega o el mateix pes 

propi de l’estructura, és raonable exigir un grau mínim de compactació del fons 

d’excavació on recolza aquesta cimentació. Aquest grau de compactació 

normalment es mesura mitjançant es mètode d’isòtops radioactius, com es pot 

veure en la Figura 3.  

Equip humà que intervé directament: Maquinista amb maquinària de 

compactació corresponent. 

 

 
Figura 3.Troxler de mesura de la densitat del terreny. 
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4.1.4 Muntatge de la ferralla: 

Un element de cimentació al estar normalment en contacte amb el terreny i  en 

conseqüència en unes condicions desfavorables per a la durabilitat de l’armadura, 

(presència de sulfats que degradin el formigó, presència de clorurs molt corrosius 

per a l’armadura, presència d’humitat, ....); fa que l’aspecte de la durabilitat 

tingui una rellevància important a l’hora de realitzar aquesta operació. Per la qual 

cosa és molt important tenir en compte els recobriments mínims establerts, més 

restrictius en general que amb elements que no estan en contacte amb el terreny o 

amb l’aigua de mar. A banda, la neteja de l’armadura abans de formigonar-la, és 

un punt sensible sobretot en cimentacions formigonades contra el terreny sense 

encofrar. 

Cimentacions profundes com pantalles o pilots o lloses de cimentació, els quals 

treballen considerablement a flexió, s’haurà de tenir en compte especialment la 

disposició geomètrica de l’armadura, per tal de comprovar que treballaran amb el 

cantell útil previst i que la quantia d’armadura és la necessària en cada secció de 

l’element. La complexitat del muntatge de l’armadura d’elements com un mòdul 

de pantalla o bé una llosa de cimentació, pot ser similar al d’un forjat, per tant 

s’haurà de tenir especial èmfasi en el control d’execució d’aquest procés. 

Equip humà que intervé directament: Equip de muntadors de ferralla, 

normalment amb el corresponent encarregat específic per a la tasca. En el cas de 

muntatge d’armadura fabricada en taller, caldrà revisar el procés de soldadura, el 

qual molt probablement serà mecanitzat. També es pot donar el cas que aquesta 

armadura es fabriqui en obra, però fora de la posició que ocuparà definitivament, 

per tant, en funció del volum i pes d’aquest conjunt de ferralla, caldrà unir les 

barres corrugades mitjançant unions soldades, havent d’intervenir per tant un 

equip qualificat.  

Per part de l’equip tècnic hi haurà un responsable de realitzar l’especejament de 

l’armadura i de realitzar la comanda d’aquest material a fàbrica. Cal dir que 

sobretot en aquests elements, un tant per cent elevat dels errors en el muntatge de 

l’armadura, són deguts a errors produïts en la comanda (barres que la seva 

mesura és incorrecte, manca de la patilla d’ancoratge, nombre de barres 
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incorrecte, ...), per tant un punt obligat de parada e inspecció és la revisió de 

l’especejament abans de realitzar la comanda. 

 

4.1.5 Formigonat:  

Al ser elements normalment en contacte directe amb el terreny durant tot el 

període de vida útil de l’estructura, fa que aquestes condicions tant agressives per 

a la cimentació, facin al formigó com a escut per a evitar el deteriorament de 

l’armadura. El formigó ha de ser adequat per al terreny exposat segons 

l’agressivitat química d’aquest. En la seva posada en obra, ha de tenir una 

correcte compactació d’aquest per tal d’aconseguir la major impermeabilitat 

possible evitant l’aparició de porositats, de cara a protegir l’armadura de la 

humitat i els agents químics del terreny. 

Equip humà que intervé directament: Equip normalment dedicat al muntatge de 

l’encofrat i posterior formigonat. També es dóna el cas en que aquest equip 

també és el responsable del muntatge de ferralla. També cal afegir que intervé 

directament la persona dedicada al transport del formigó que ha de garantir la 

qualitat del formigó des de que surt de planta, fins que arriba a l’obra. Per a 

controlar la recepció d’aquest formigó un elaborant d’un laboratori homologat 

haurà de fer provetes de formigó per a després trencar i avaluar la resistència 

d’aquest material. 

 

4.1.6 Curat: 

 Al ser normalment elements amb un volum de massa de formigó important, fa 

que la calor produïda en el procés de fraguat provoqui fissuració per retracció i 

per tant s’obrin possibles vies per a l’atac de l’armadura. Un bon curat per tal 

d’evitar aquesta fissuració, és important per a la durabilitat de l’element.  

Equip humà que intervé directament:Normalment el mateix equip que aboca i 

vibra el formigó, un cop acabada aquesta tasca, aplica a la superfície no 

encofrada un líquid específic per al curat d’aquesta. Hores després es pot mullar 

la superfície amb diferents tècniques per a continuar curant-la.  
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4.2 Alçats: 

4.2.1 Replanteig de l’element: 

És una tasca en la qual s’ha de tenir especial cura, sobretot en casos en que 

l’arquitectura depèn molt directament de la posició d’aquest element, o bé errors 

en la posició del pilar o el mur pot donar increment inesperat d’esforços en la 

cimentació.  Per altra banda l’error en cota de l’armadura, pot condicionar el 

muntatge de l’armadura del posterior forjat que recolza sobre l’element, inclús la 

longitud d’encavalcament d’aquesta armadura pot ser insuficient de cara a 

continuar l’element en una següent planta.  

Equip humà que intervé directament: Equip de topografia (topògraf i ajudant, o 

bé topògraf amb equip de topografia adequat). 

 

4.2.2 Muntatge de ferralla: 

Un pilar és un element estructural que està sotmès bàsicament a compressió, però 

també pot rebre esforços considerables de flexió, així que s’haurà de tenir força 

cura de la disposició de l’armadura. En el cas d’un mur, aquest normalment 

estarà sotmès a esforços de flexocompressió. Per altra banda en elements 

verticals com aquests, que no estiguin en contacte amb el terreny, els 

recobriments passen a ser més ajustats que en el cas de les cimentacions. Tenint 

en compte aquestes qüestions, s’haurà de ser molt estricte amb aquest tipus 

d’elements alhora de controlar el recobriment i la disposició de l’armadura. 

En el muntatge de l’armadura d’un pilar o un mur, s’ha de tenir especial cura en 

l’encavalcament de l’armadura d’aquest amb les esperes provinents de la 

cimentació. És comú que la longitud d’espera de la cimentació, coincideixi amb 

la longitud d’encavalcament, però que un cop es col·loca l’armadura, aquesta no 

encavalca el necessari, ja sigui per deixar l’armadura a la cota correcte, o bé per 

que l’armadura no arriba a entrar fins a tota la longitud de l’espera. És una bona 

mesura deixar una folgança en la longitud de les armadures en espera. Per altra 

banda si no s’aconsegueix la longitud d’espera desitjada poden haver-hi remeis 

com la utilització de maneguets connectors mecànics (Figura 4).   
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Figura 4.Conjunt de maneguets connectors en un pilar. 

Equip humà que intervé directament: Equip de muntadors de ferralla, 

normalment amb el corresponent encarregat específic per a la tasca. 

Per part de l’equip tècnic hi haurà un responsable de realitzar l’especejament de 

l’armadura i de realitzar la comanda d’aquest material a fàbrica. 
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4.2.3 Encofrat: 

Un dels requeriments mínims d’un mur o d’un pilar, és l’acabat superficial o bé 

de les cantonades, ja que normalment és l’element que queda més exposat de tota 

la estructura, sempre és clar que aquests quedin vistos.  Tot i que els gruixos de 

recobriment de l’armadura normalment són menors als d’una cimentació, 

respectar-los segons la EHE és un altre dels requeriments importants en aquests 

tipus d’elements.  

 

Equip humà que intervé directament: Equip normalment dedicat al muntatge de 

l’encofrat i posterior formigonat 

 

4.2.4 Formigonat: 

Els pilars i els murs són elements verticals, amb una certa alçada i amb unes 

dimensions en planta relativament reduïdes, que dificultaran la tasca del 

formigonat. Per tal de complir les condicions establertes en la EHE, en la que 

limita l’alçada lliure des de la que s’aboca el formigó per tal d’evitar 

segregacions, certes vegades s’haurà de recórrer a formigonar amb una bomba o 

amb elements auxiliars per a salvar aquesta alçada (Figura 7).. 

Cal dir que per evitar una pèrdua de beurada de formigó en el moment de la 

compactació del formigó, cal assegurar l’estanquitat del motlle, per tant és 

important la seva revisió abans del formigonat. Existeixen diferents tipus 

d’encofrats i motlles en el mercat que s’adapten a les necessitats de cada escenari 

(Figures 5 a 7). 
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Figura 5.Motlle metàl·lic d’encofrat de pilar. 

Figura 6.Motlle de cartró d’encofrat de pilar. 
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Equip humà que intervé directament: Equip normalment dedicat al muntatge de 

l’encofrat i posterior formigonat. També es dóna el cas en que aquest equip 

també és el responsable del muntatge de ferralla. S’encarregaran d’avocar i de 

vibrar el formigó. 

En cas de ser necessari, hi hauran d’haver els equips necessaris per a bombejar el 

formigó.  

També cal afegir que intervé directament la persona dedicada al transport del 

formigó que ha de garantir la qualitat del formigó des de que surt de planta, fins 

que arriba a l’obra. Per a controlar la recepció d’aquest formigó un elaborant 

d’un laboratori homologat haurà de fer provetes de formigó per a després trencar 

i avaluar la resistència d’aquest material. 

 

 
Figura 7.Encofrat de pilar amb tauler fenòlic i formigonat amb bomba. 
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4.2.5 Curat: 

El curat d’aquests elements és relativament senzill, ja que la superfície en 

contacte amb l’aire normalment és petita. Quan més temps roman l’element 

encofrat, més estona està curant, per tant el moment de realitzar el desencofrat ha 

d’estar regulat si es vol mantenir la qualitat sobretot estètica d’un pilar o d’un 

mur.  
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4.3 Forjats i bigues: 

 

4.3.1 Muntatge del cindri o encofrat 

Un cindri, o un encofrat d’un forjat mitjançant taules (figura 8), és una estructura 

auxiliar la qual ha de suportar durant la construcció d’un forjat, les càrregues 

mortes de la ferralla i del formigó, i les sobrecàrregues del personal i maquinària. 

Per la qual cosa a aquest element se li demana per una banda una resistència 

estructural per a suportar totes aquestes càrregues i per altra una deformabilitat 

pràcticament nul·la. 

La importància a la qual es deixa la cota del cindri és cabdal, ja que un error pot 

portar a diferents conseqüències que es tractaran a continuació. Per tant aquesta 

tasca va directament relacionada amb la del replanteig. 

Equip humà que intervé directament: Depèn de l’abast de l’obra, els cindris 

poden ser muntats per l’equip d’encofradors que a la vegada poden ser el mateix 

personal que munta l’armadura; una altra opció cada vegada més habitual és que 

la mateixa empresa que proporciona el material, disposa d’un equip 

d’instal·ladors especialitzats en el muntatge d’aquests elements, fent-se càrrec 

des del càlcul del cindri, passant pel transport a obra i acabant amb la verificació 

del cindri abans i durant el formigonat.  
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Figura 8.Taules d’encofrat per a forjats. 

 

4.3.2 Replanteig de l’element: 

En aquest cas, el replanteig en planta en principi no acostuma a ser tant crític 

com en alçat. Si en principi s’ha executat cimentacions i pilars/murs de forma 

correcte, tant l’armadura, com la cota de formigó d’aquests elements hauria 

d’estar encaixada amb la cota del forjat; el control de la cota de l’encofrat és 

força important, ja que un error en aquesta mesura, pot implicar una reducció del 

cantell del forjat que impliqui un pitjor comportament estructural, o bé un 

augment del cantell que impliqui un augment no comptemplat del pes propi, o 

simplement un sobrecost per l’augment de l’amidament del formigó.  

Previ a la operació de formigonat, l’equip de topografia haurà de marcar la cota 

de coronació del forjat per tal d’indicar-li a l’equip que aboca el formigó. 

Equip humà que intervé directament: Equip de topografia (topògraf i ajudant, o 

bé topògraf amb equip de topografia adequat). 
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Figura 9.Banda de neoprè per a suport de forjat. La importància de la cota 

d’aquest element és cabdal, junt amb la cota del forjat per tal de mantenir els 

cantells previstos en projecte. 

 

4.3.3 muntatge de la ferralla 

Aquests elements estructurals, els quals treballen principalment a flexió, amb un 

cantell normalment força esvelt i optimitzat, el treball de l’armadura està 

estretament relacionat amb la posició que ocupa en la franja que comprèn el 

cantell. La quantia d’armadura amb la que s’ha dissenyat l’element va d’acord 

amb unes hipòtesis de cantell útil tingudes en conte en el càlcul. Per la qual cosa, 

una disminució d’aquest, fa que el coeficient de seguretat de la estructura vagi 

minvant. La conclusió és que la posició que ocupa l’armadura traduït amb el 

cantell útil del forjat en aquella secció, va directament relacionat amb la capacitat 

resistent de l’estructura i per tant és de gran importància el control de la posició 

de l’armat pel que fa a l’alçada que ocupa en el forjat.  
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Per altra banda no cal dir que el cantell de formigó del forjat també s’ha de 

considerar i verificar, un cop l’equip de topografia hagi marcat les cotes de 

coronació, aprofitant també per mesurar el recobriment de l’armadura superior. 

Un forjat, és un element estructural bastant heterogeni, el qual treballa a flexió 

positiva, o bé negativa, segons la secció en la qual ens trobem, o bé es poden 

donar torsions importants en parts d’aquest element, o bé es donen seccions on el 

tallant és més important com pot ser en la zona dels pilars; tot això implica una 

distribució força complexa, de la forma i la quantia d’armadura. És en el 

muntatge de l’armadura d’un forjat o d’una biga, on es solen produir més errors, 

per tant la necessitat del control de la execució d’aquest procés, és del tot 

rellevant en el procés global de l’estructura.  

Equip humà que intervé directament: Equip de muntadors de ferralla, 

normalment amb el corresponent encarregat específic per a la tasca.  

Per part de l’equip tècnic hi haurà un responsable de realitzar l’especejament de 

l’armadura i de realitzar la comanda d’aquest material a fàbrica. Cal dir que 

sobretot en aquests elements, un tant per cent elevat dels errors en el muntatge de 

l’armadura, són deguts a errors produïts en la comanda (barres que la seva 

mesura és incorrecte, manca de la patilla d’ancoratge, nombre de barres 

incorrecte, ...), per tant un punt obligat de parada e inspecció és la revisió de 

l’especejament abans de realitzar la comanda. 

 

4.3.4 Formigonat: 

Aquests elements acostumen a ser grans volums de formigó, arribant a vegades a 

lloses de 1000 m3. Això pot arribar a suposar que uns 150 camions aboquin el 

formigó sobre aquest element; tenint en compte que normalment la planta de 

formigó abastirà a la vegada altres obres, es pot veure que el gran problema amb 

el que es juga amb aquests tipus d’elements és el de garantir la continuïtat del 

subministra del formigó, per tal d’evitar junts de construcció inesperats... . 

Per tal d’assolir un rendiment raonable i abocar el formigó de forma correcte, es 

disposaran les bombes de formigó necessàries per a tal efecte, sempre tenint 
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present la possibilitat d’averia d’aquest important equip responsable de fer 

arribar el material a l’alçada necessària (Figura 10).  

                       

Figura 10.Formigonat de forjat amb bomba. 
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                 Figura 11.Formigonat de pilar amb trompa. 

Figura 12.Formigonat amb bomba (alçada d’abocament correcte) 
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Figura 13.Equip de vibrat del formigó. 

Figura 14.Equip de fratassat de superfície formigonada. 
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Per altra banda lligat al rendiment de la bomba, ha d’anar lligat el rendiment de 

l’equip responsable d’anar vibrant el formigó, per tal de garantir-ne la correcte 

compactació en tots els seus punts (Figura 13). El nombre d’equips per bomba 

anirà en funció del rendiment d’aquesta i del volum total que s’ha d’abocar, fent-

se diferents torns entre el personal si és necessari.  

No és admissible per a la bomba de formigó, una dosificació del formigó amb un 

Con d’Abrahams baix. Es pot donar el cas en que els transportistes, per tal 

d’evitar retornar el camió a planta, afegiran aigua al formigó per tal d’augmentar 

aquest Con amb la conseqüent alteració de la dosificació que ve de planta. És 

llavors aquí on es troben les possibles baixes de resistència del formigó, al fer el 

control mitjançant la ruptura de provetes. Es necessari el control exhaustiu per tal 

que això no succeeixi. 

Equip humà que intervé directament: Transportistes dels camions, equips de les 

bombes, equips encarregats de vibrar el formigó.  

Per a controlar la recepció d’aquest formigó un elaborant d’un laboratori 

homologat haurà de fer provetes de formigó per a després trencar i avaluar la 

resistència d’aquest material. 

 

4.3.5 Curat 

Un forjat, és un element que té una gran superfície de formigó exposada a 

l’ambient un cop s’ha formigonat. Aquesta exposició al sol i a l’aire en el 

moment que el formigó està endurint, fa que s’acceleri la pèrdua d’aigua, i si no 

es prenen les mesures pertinents pot aparèixer fissuració per retracció, afectant 

sobretot a la durabilitat de l’element per una manca de protecció de l’armadura. 

Un cop el formigó s’ha vibrat, i a la poca estona d’endurir, quan ja no es pugui 

variar la dosificació del formigó, és necessari aportar aigua a la superfície 

d’aquest element.  

Els mètodes per aportar aigua poden ser diversos, des de un reg per aspersió, fins 

a una làmina de geotèxtil a la que  se li aporta aigua i aquesta la reté durant més 
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estona, o simplement una persona permanentment regant durant les següents 

hores al formigonat. 

Equip humà que intervé directament: Persona responsable que vagi aportant 

aigua en les següents hores al formigonat. 

 

4.4 Armadures actives: 

Tot i que la utilització d’aquest tipus d’armadures es pot fer extensiu a tots els 

elements abans esmentats, és en els elements que treballen principalment a 

flexió, com bigues, forjats o bé taulers de ponts ..., on té més sentit arribar a 

emprar aquest tipus d’armadura, per la qual cosa s’ha cregut convenient incloure-

ho en aquest apartat. 

El pretesat de l’armadura pot ser amb armadura pretesa (Figures 15 a 17) o bé 

amb armadura postesa.  

La primera es sol emprar en elements prefabricats, els quals es formigonen en el 

mateix banc de tesat. Sobre el motllo on es formigona l’element, amb l’armadura 

passiva col·locada, s’estenen els cordons, traçat del qual acostuma a ser recte, 

se’ls aplica la tensió corresponent i posteriorment es formigona. Cal dir que 

l’operació de tesat es realitza amb l’aplicació de diferents graons de càrrega, en 

els quals es controla l’allargament dels cordons en funció de la pressió a la qual 

treballa el gat, comprovant que els cordons no estan sotmesos a fregaments que 

impedeixin que en servei treballin a la tensió corresponent. Després del 

formigonat i al cap de certes hores es treu la càrrega dels gats del banc de tesat 

transmetent aquesta tensió a l’element. Un cop el formigó ha adquirit una certa 

resistència, llavors sotmès al seu pes propi, es transporta l’element a l’acopi. 

L’armadura postesa, s’acostuma a utilitzar en elements formigonats in-situ. Un 

cop s’ha muntat la ferralla de l’element, o bé dins del mateix procés de muntatge 

d’aquesta, s’instal·len les beines per les quals s’enfilaran els cordons de 

l’armadura activa. Cal dir que el traçat d’aquestes beines no és obvi, i ha de venir 

determinat en projecte, havent de replantejar-lo cada poca distància. Aquest 

traçat vindrà donat en funció dels esforços als quals està sotmès l’element, per la 

qual cosa, al ser una armadura que absorbeix la major part de la sol·licitació de 
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l’element junt amb la concentració d’aquesta en els tendons, el control de la 

posició d’aquests és cabdal. Un cop es porten els cordons de forma esglaonada i 

ordenada segons el protocol de tesat a la tensió final, és llavors quan es procedeix 

a la injecció de la beina amb greix o beurada, segons el cas de postesat. Aquest 

productes d’injecció també s’han de controlar per tal de garantir la protecció i la 

conseqüent durabilitat de l’armadura activa. 

Equip humà que intervé directament: A banda dels encofradors, els muntadors de 

ferralla i l’equip de formigonat, en aquests elements adquireix una importància 

cabdal per una banda l’equip de topografia en el replanteig dels tendons de 

l’armadura postesa i per altra banda l’equip que enfila els cordons, que porta 

l’armadura activa a la tensió corresponent i que posteriorment injecta la beurada 

o el greix si s’escau sent un equip del tot especialitzat en la matèria. 
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                      Figura 15.Formigonat amb cordons de pretesat en tensió. 

Figura 16.Detall dels cordons de pretesat. 
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Figura 17.Element prefabricat en bancada de pretesat abans del moment de la 

transmissió del pretesat . 
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5.-METODOLOGIA DE CERTIFICACIÓ DE PROCESOS EN 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ: 

 

Tots els processos clau que s’han tractat en el anterior apartat hauran d’haver 

estat supervisats per l’encarregat general de cada activitat d’obra i pels tècnics 

d’obra responsables per part de la empresa constructora i de la direcció d’obra, 

sobre els qui recau la responsabilitat d’aplicar les toleràncies d’acceptació que 

s’estableixen a continuació.  
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5.1 PROCÉS 1:Replanteig: 

Autocontrol 

a) De matèries primes: No és d’aplicació. 

b) Del procés de fabricació: No és d’aplicació. 

c) Del producte acabat: Control final del replanteig. 

d) D’equips de fabricació: Calibració dels instruments de replanteig per part del servei tècnic de la marca de l’aparell obtenint un certificat de que l’aparell està calibrat. 

Criteris d’acceptació i rebuig 

Procés Inspecció, medició o assaig Freqüència de realització Criteris d’acceptació 

Calibració dels 
instruments 

Calibració per part del distribuïdor autoritzat amb 
l’aportació del certificat.  

Segons el interval establert pel 
fabricant 

Presentació del certificat de calibració per part del fabricant. Fer un tancament de bases per 
comprovar la calibració. 

Control final del 
replanteig 

Comprovació de l’element replantejat des d’una 
altre base, a ser possible. Si hi ha error, primer cal 
fer un tancament de bases per comprovar que 
aquestes no estan desplaçades respecte la posició 
correcte. 

Per cada vegada que s’hagi 
replantejat un element o conjunt 
d’elements. 

Cimentacions: 
- Cota del formigó de neteja (un cop formigonat). (Annex 10 de l’EHE, apartat 5.2) 
- Posició en planta i alçat de l’element, dimensions i posició de les esperes del pilar (abans 
de formigonar i un cop l’element està armat i encofrat). (Annex 10 de l’EHE, apartat 5.2) 
- Clau de replanteig de la posició del centre de gravetat del pilot o excavació abans de 
formigonar segons el mètode d’execució de l’element. (Annex 10 de l’EHE, apartat 5.2) 
- Muret guia per a execució de pantalla un cop s’ha encofrat i ferrallat. (Annex 10 de l’EHE, 
apartat 5.2) 
Alçats: 
- Posició en planta i alçat de l’element, comprovació de la cota de coronació de les esperes i 
de la del formigó. (abans de formigonar i un cop l’element està armat i encofrat). (Annex 10 
de l’EHE, apartat 5.3) 
- Control de la verticalitat del pilar amb l’encofrat posat i abans de formigonat. (Annex 10 de 
l’EHE, apartat 5.3) 
Forjats i bigues: 
- Cota i posició en planta de l’encofrat (abans de començar a armar). (Annex 10 de l’EHE, 
apartat 5.3) 
- Posició de les obertures i passos (abans i després d’armar i previ al formigonat). (Les 
toleràncies les estableix el projectista segons la finalitat del passatubs o de la obertura. 
- Cota de coronació de l’armadura per comprovar el recobriment i posició del “berenjeno” i  
de rodons de replanteig  per comprovar cota de coronació  (previ al formigonat). (Segons 
article 37.2.4 de la EHE) 
- Comprovació del traçat de les beines de les armadures actives (Annex 10 de l’EHE, apartat 
5.1.2) 
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Contrast: 

Assaigs de contrast   

Element assajat Inspecció, medició o assaig Freqüència de realització Criteris d’acceptació 

Calibració dels 
instruments 

Aportar el certificat de calibració dels aparells 
del contractista a la DO. 

Segons el interval establert pel 
fabricant 

Presentació del certificat de calibració per part del fabricant.  

Comprovació de les 
bases de replanteig 

Fer un tancament de bases per tal de comprovar 
que les coordenades de les bases són correctes i 
no s’han desplaçat.  

De forma setmanal i sempre que no es 
compleixin les toleràncies en el 
control del replanteig. 

Tolerància per sota del mil·límetre. 

Control final del 
replanteig de l’element. 

Comprovació de l’element replantejat des d’una 
altre base, a ser possible per part de l’equip de 
control topogràfic de la DO. En cas de no 
complir les toleràncies es comprovarà des d’una 
tercera base. 

Per cada vegada que s’hagi executat 
un element o conjunt d’elements. 

Cimentacions: 
- Cota del formigó de neteja (un cop formigonat). (Annex 10 de l’EHE, apartat 5.2) 
- Posició en planta i alçat de l’element, dimensions i posició de les esperes del pilar (abans 
de formigonar i un cop l’element està armat i encofrat). (Annex 10 de l’EHE, apartat 5.2) 
- Clau de replanteig de la posició del centre de gravetat del pilot o excavació abans de 
formigonar segons el mètode d’execució de l’element. (Annex 10 de l’EHE, apartat 5.2) 
- Muret guia per a execució de pantalla un cop s’ha encofrat i ferrallat. (Annex 10 de 
l’EHE, apartat 5.2) 
Alçats: 
- Posició en planta i alçat de l’element, comprovació de la cota de coronació de les esperes i 
de la del formigó. (abans de formigonar i un cop l’element està armat i encofrat). (Annex 10 
de l’EHE, apartat 5.3) 
- Control de l’aplom del pilar amb l’encofrat posat i abans de formigonat. (Annex 10 de 
l’EHE, apartat 5.3) 
Forjats i bigues: 
- Cota i posició en planta de l’encofrat (abans de començar a armar). (Annex 10 de l’EHE, 
apartat 5.3) 
- Posició de les obertures i passos (abans i després d’armar i previ al formigonat). (A criteri 
del projectista segons la necessitat i funció de la previsió) 
- Cota de coronació de l’armadura per comprovar el recobriment i posició del “berenjeno” i  
de rodons de replanteig  per comprovar cota de coronació  (previ al formigonat). (Segons 
article 37.2.4 de la EHE) 
- Comprovació del traçat de les beines de les armadures actives (Annex 10 de l’EHE, 
apartat 5.1.2) 
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5.2 PROCÉS 2:Excavació 

Autocontrol 

a) De matèries primes: Dels llots ventonítics en cas de cimentacions profundes. 

b) Del procés de fabricació: Control del material que s’extreu al llarg d’una cimentació profunda per verificar hipòtesis preses sobre el tipus de terreny. Verificar el material del fons d’excavació en cas d’una 

cimentació superficial. 

c) Del producte acabat: Dimensions de l’excavació, compactació del fons i profunditat d’excavació en cas de pantalles i pilots. En cas de cimentació superficial la cota d’excavació quedarà verificada al replantejar 

la cota del formigó de neteja. 

d) D’equips de fabricació: Maquinària d’excavació i camions de transport de terres amb la ITV vigent. Descripció de la maquinària d’excavació en el protocol d’execució de la cimentació. 

Criteris d’acceptació i rebuig 

Procés Inspecció, medició o assaig Freqüència de realització Criteris d’acceptació 

Control dels llots 
bentonítics 

Viscositat en conus Marsh. 
PH. 
Densitat. 

La fixarà el projecte o el Director 
d’Obra en funció del rendiment diari 
d’excavació. 

  Fresc Llest per a reutilitzar Abans de formigonar 

Densitat (kg/m3) < 1.100 < 1.200 < 1.150  

Viscositat en conus Marsh (s) 32 a 50 32 a 60 32 a 50 

Filtrat (cm3) < 30 < 50 - 
pH 7 a 11 7 a 11 - 

Contingut de sorra en pes (%) - - < 3% (*) 

Cake (mm) < 3 < 6 - 
PG-3 (Madrid, 1976). 

Control del material 
d’excavació extret 

Testificar el material que s’extreu al llarg de la 
excavació d’una cimentació profunda o el del fons 
de l’excavació en cas d’una superficial. 

Per a cada element de cimentació. Contrastar amb el projecte i amb les hipòtesis realitzades en el càlcul. En cas de 
cimentacions superficials cal posar èmfasi en el control del material del fons d’excavació i 
en el cas de cimentacions profundes cal tenir un registre continu del terreny que s’ha extret. 
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Contrast: 

Assaigs de contrast   

Element assajat Inspecció, medició o assaig Freqüència de realització Criteris d’acceptació 

Integritat de la 
cimentació profunda 

Assaig sònic (cop de martell) o assaig cross-
hole. 

Assaig sònic al 100% i assaig cross-
hole en el 5% dels elements com a 
contrast de l’anterior. 

En cas d’estretament o insuficient longitud, recàlcul de la cimentació. En cas necessari 
suplementar amb un altre pilot o pantalla.  

Verticalitat de la 
cimentació profunda 

Col·locació d’inclinòmetres.  A criteri de la DO segons l’escenari. Per a pilots verticals o amb pendent superior a quinze (15V:1H) l’error d’inclinació no 
excedirà el dos per cent (2%) del valor de la pendent. (Article 671.5 de PG3). 

Per a pilots inclinats amb pendents compreses entre quinze (15V:1H) y quatre (4V:1H) 
l’error d’inclinació no excedirà del quatre per cent (4%) del valor de la pendent. (Article 
671.5 de PG3). 

La tolerància de verticalitat dels panells serà del u per cent (1 por 100) de la profunditat 
total excavada. Quan el terreny presenti bolos y obstàcles, aquesta tolerància serà 
augmentada previa autorització del Director de les Obres.(Article 672.3.11.1 de PG3). 

 
Control del material 
d’excavació extret  

Testificar per part de la DO el material que 
s’extreu al llarg de la excavació d’una 
cimentació profunda o el del fons de l’excavació 
en cas d’una superficial. 

Per a cada element de cimentació. Contrastar amb el projecte i amb les hipòtesis realitzades en el càlcul. En cas de 
cimentacions superficials cal posar èmfasi en el control del material del fons d’excavació i 
en el cas de cimentacions profundes cal tenir un registre continu del terreny que s’ha extret. 
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Figura 19.Procés d’excavació de pantalla sense llots ventonítics. 
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5.3 PROCÉS 3: Construcció d’elements de formigó armat “in situ”: 

Autocontrol 

5.3.4 Control de matèries primes: 

5.3.1.1 Control del formigó.   

Element assajat Inspecció, medició o assaig Freqüència de realització Criteris d’acceptació 
Aportar el certificat ANEFHOP i/o el certificat AENOR i/o distintiu CC-EHE de les 
plantes de formigó amb les quals es treballa. En cas de disposar d’un d’aquests 
certificats, no és necessari realitzar un control dels components dels formigó. 

Sempre que el certificat caduqui. Presentació del certificat.  

Control de la consistència pel Conus d’Abrahams. Almenys: 
Al fabricar provetes pel control de la 
resistència. 
Al realitzar el control reduït. 

Ha d’acomplir els intervals: 
Consistència: Asentament. 
Seca 0-2 cms 
Plàstica 2-6 cms 
Tova 5-10 cms 
Fluida 8-17 cms. 

  

Formigó 

Control de la resistència per trencament de provetes. Control al 100% (EHE 88.3) 
Control estadístic (segons lots descrits en 88.4 
EHE). 

Si fest≥0,9 fck El lot s’acceptarà. 
Si fest≤0,9 fck Es farà un recàlcul per estimar el 
nou coeficient de seguretat i/o es realitzaran 
assaigs complementaris per estimar la 
resistència i/o es farà un assaig de prova de 
càrrega. 

Aportar el certificat AENOR i/o el certificat CE i/o el certificat CCRR(certificado de 
conformidad con requisitos reglamentarios).  
 

Abans de començar l’obra i per a cada lot de 
ciment emprat. 

Entrega de documentació abans de 
formigonar. 

Ciment 

Assaigs físico-químics del ciment. Un cop cada tres mesos. Dins de toleràncies de la norma de recepció 
de ciments. 

Aigua Assaigs químics descrits en EHE.  Quan no hi hagin antecedents de la seva 
utilització o en cas de dubte. 

Dins de toleràncies de la EHE article 27. 

Àrids 
 

Assaig granulomètric, assaig fisico-químics i assaigs físico-mecànics descrits en 
EHE.(article 28.3) 

Abans de començar l’obra, sempre que variïn 
les condicions de subministre i si no es 
disposa d’un certificat d’idoneitat dels àrids. 

Dins de toleràncies de la EHE article 28. 

Altres components 
 

Aportar certificat de garantia i en cas del fum de sílex o les cendres volants s’haurà de 
presentar el certificat d’assaigs de l’article 29.2.  
Realitzar almenys 4 sèries de provetes per tal de comprovar la influència de l’additiu 
o l’adició en la resistència del formigó.  
Es comprovarà l’absència de compostos químics que afavoreixin la corrosió de les 
armadures, es determinarà el PH i el residu sec. 

Abans de començar l’obra i almenys un cop 
cada tres mesos en les addicions es 
comprovarà el triòxid de sofre, pèrdua per 
calcinació, finura per a les cendres volants, i 
pèrdua per calcinació i contingut de clorurs 
per al fum de sílex. 

Dins les toleràncies de la EHE dels assaigs 
descrits en 81.4.2 
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5.3.1.2 Control de l’acer.   

Element assajat Inspecció, medició o assaig Freqüència de realització Criteris d’acceptació 
Aportar el certificat AIDICO, i/o el certificat CC-EHE i/o algun altre certificat 
reconegut, els quals compleixen almenys que:  
-Barres corrugades han d’acomplir UNE 36068:94 (inclou   realització d’assaig de 
doblat - desdoblat, característiques geomètriques, composició química, 
característiques mecàniques e identificació del país d’origen i fabricant). També han 
d’acomplir l’assaig d’adherència per flexió descrit en UNE 36740:98. 
-Malles electrosoldades han d’acomplir UNE 36092:96. 
-Armadures bàsiques soldades en encavallada han d’acomplir UNE 36739:95 EX. 

En cada partida de ferro. Presentació del certificat. En cas que el 
material no disposi de certificats, s’hauran de 
realitzar els assaigs corresponents a la 
composició química, característiques 
mecàniques i característiques geomètriques 
que s’especifiquen en les normes UNE 
mencionades i compleixen les especificacions 
dels apartats 31.2, 31.3 i 31.4 de la EHE. 

-Característiques geomètriques. 
-Assaig de doblat – desdoblat. 
 

Lots de 40 tn de subministra amb la 
realització de dues sèries per lot. En cas de 
productes no certificats els lots seran de 20 tn. 

-En les característiques    geomètriques han de 
portar gravades les marques relatives al tipus 
d’acer, país d’origen i marca del fabricant 
segons l’apartat 12 de la UNE 36068:94. -En 
l’assaig de doblat no hi han d’aparèixer 
fissures.  

-Límit elàstic. 
-Càrrega de ruptura i allargament. 
 

Almenys dues vegades durant la realització de 
l’obra. 

Han d’acomplir característiques mecàniques 
especificades en la taula 31.2.a de l’EHE. 

-Assaig de tracció en soldadura a tope 
-Assaig de doblat – desdoblat en soldadura a tope. 

A criteri de la Direcció d’Obra. -La càrrega de ruptura no serà menor a la 
garantida ni serà menor a una disminució d’un 
5%de la càrrega de ruptura de mitja de dues 
provetes no soldades. 
-No apareixeran fissures en l’assaig de doblat-
desdoblat. 

-Assaig de tracció en soldadura per solapament.  A criteri de la Direcció d’Obra. -La ruptura ha de ser fora de la zona 
d’encavalcament o bé si és en la zona soldada 
no presenta una baixa major al 10% de mitja 
de la càrrega de ruptura de 3 provetes. 

Acer. 
 

-Assaig  de tracció d’una soldadura en creu. 
-Assaig d’arrencament d’una soldadura en creu. 

A criteri de la Direcció d’Obra. - La ruptura ha de ser fora de la zona 
d’encavalcament o bé si és en la zona soldada 
no presenta una baixa major al 10% de mitja 
de la càrrega de ruptura de 3 provetes. 
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5.3.5 Control del procés de fabricació:  

Procés controlat Inspecció, medició o assaig Freqüència de realització Criteris d’acceptació 
Verificació de l’estat de la superfície de l’encofrat comprovant el número de posades. Sempre abans de formigonar una cara vista 

d’un element. 
Rebuig de la peça d’encofrat en cas de 
presència de picades, taulers rugosos o 
excessiu número de posades.  

Verificació de les dimensions de l’element encofrat Sempre abans de formigonar un element. 
Comprovar contrafletxes en cas d’existir. En 
cas de ser motllos que encaixen sempre amb 
una forma determinada, la freqüència pot ser 
menor. 

Complir toleràncies de l’annex 10 de l’EHE. 

Verificació de l’estabilitat, rigidesa i estanquitat  
de l’encofrat 

Sempre abans de formigonar un element. Ha de verificar els càlculs del cindri o 
encofrat, els quals s’hauran d’aprovar per part 
de la DO i s’haurà de comprovar el muntatge 
de l’element segons plànols. 
 

Encofrat  

Verificació d’acabats com els berengenos. 

 

Sempre abans de formigonar una cara vista 
d’un element. 

A criteri de la DO. 
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Procés controlat Inspecció, medició o assaig Freqüència de realització Criteris d’acceptació 
Control que l’especejament de les armadures de la comanda correspongui amb els 
plànols de projecte. 

En cada comanda En cas de detectar un  error, preveure-ho en el 
muntatge i avisar al subministrador. 

Control de la longitud del tall per part del fabricant.  Es comprovarà en una peça de cada torn i en 
sèries de més de 300 peces iguals. 

Es compararà que la longitud real coincideixi 
amb la teòrica. 
 

Control del doblat. Es comprovarà en una peça de cada torn i per 
cada màquina. 

Segons l’article 66.3 de l’EHE. Es 
considerarà positiu si entre la plantilla i la 
barra doblada no queden espais. 

Control del redreçat de les barres (en cas de presentar-se en rotllo); (comprovació de 
l’altura de la corruga i verificar la rectitud del redreçat). 

Comprovació diària. L’altura de la corruga no serà inferior a la que 
posa el certificat específic d’adherència i en el 
redreçat es comprovarà que la barra pot girar 
sobre el seu eix en una superfície plana. 

Control que la forma del elaborat coincideixi amb la del especejament  Es farà una peça per torn, equip d’armat i 
sèries de més de 300 peces iguals. 

Segons toleràncies de la norma UNE 
36831:1997. 

Control del diàmetre i posició segons els plànols de l’especejament. En tot element durant el muntatge i abans de 
formigonar. 

S’accepta en cas de complir l’especejament. 
En cas de no poder afegir o canviar 
l’armadura es farà un recàlcul i en cas de no 
complir es desmuntarà la gàbia. La separació 
de les armadures està regulat per la norma 
UNE 36831:1997. 

Unió de les armadures mitjançant lligat. (Comprovar que el nombre d’unions són les 
suficients per tal que l’armadura no es mogui.) 

Una gàbia per torn i equip que estigui 
muntant. 

Segons UNE 36831:97. 

Unió de les armadures a obra mitjançant soldadura: (Inspecció visual, control 
geomètric de la gorga i control de la execució de la soldadura per ultrasó (soldadura a 
topall) o per líquids penetrants o partícules magnètiques (soldadura en angle). 

A criteri de la DO segons la responsabilitat de 
la soldadura. 
 

Segons UNE 36068:94 (acers S) o segons 
UNE 36065:00 EX (acers SD) 

Elaboració i muntatge de 
ferralla. 

Recobriments Un cop encofrat, en cada estructura i abans de 
formigonar. 

Segons article 37.2.4 de la EHE. Comprovar 
la homologació dels separadors(Figura 20). 

 

 
Figura 20.Elements separadors d’armadura per tal de mantenir el recobriment. 
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Procés controlat Inspecció, medició o assaig Freqüència de realització Criteris d’acceptació 
Control de la consistència pel Conus d’Abrahams. En cas de trobar incongruències entre els assaigs 

de la planta i els de recepció en obra, o bé de 
forma periòdica a criteri de la Direcció d’Obra. 

Ha d’acomplir els intervals: 
Consistència: Asentament. 
Seca 0-2 cms 
Plàstica 2-6 cms 
Tova 5-10 cms 
Fluida 8-17 cms.  

Control en planta. 

Control de la resistència per trencament de provetes. .(Figures 28 i 29) En cas de trobar incongruències entre els assaigs 
de la planta i els de recepció en obra, o bé de 
forma periòdica a criteri de la Direcció d’Obra. 

Si fest≥0,9 fck El lot s’acceptarà. 
Si fest≤0,9 fck Es farà un recàlcul per estimar el 
nou coeficient de seguretat i/o es realitzaran 
assaigs complementaris per estimar la 
resistència i/o es farà un assaig de prova de 
càrrega. 

Revisió de l’alabarà del camió: Verificar el tipus de formigó (resistència, 
consistència, tamany màxim d’àrid, additius i adicions...), controlar la hora de 
caducitat. 

En tot camió i abans de la descàrrega. En cas de no complir algun del requisits es 
rebutjarà el camió. 

Control visual del formigó. En tot camió, abans i durant la descàrrega.  En cas de trobar l’àrid segregat, en cas de trobar 
àrids de tamany màxim fora de l’especificat o 
conglomerats d’àrids. Es procedirà a l’amasat en 
obra i en cas de persistir el problema es rebutjarà 

Control de la consistència pel Conus d’Abrahams.(Figura 27) Almenys: 
Abans d’abocar el formigó en l’estructura. 
Al fabricar provetes pel control de la resistència. 
Al realitzar el control reduït. 

Ha d’acomplir els intervals: 
Consistència: Asentament. 
Seca 0-2 cms 
Plàstica 2-6 cms 
Tova 5-10 cms 
Fluida 8-17 cms. 

En cas de no complir la consistència 
especificada es rebutjarà el camió. 

Recepció en obra. 

Control de la resistència per trencament de provetes.(Figures 28 i 29) Control al 100% (EHE 88.3) 
Control estadístic (segons lots descrits en 88.4 
EHE). 

Si fest≥0,9 fck El lot s’acceptarà. 
Si fest≤0,9 fck Es farà un recàlcul per estimar el 
nou coeficient de seguretat i/o es realitzaran 
assaigs complementaris per estimar la 
resistència i/o es farà una prova de càrrega. 

Descàrrega i 
col·locació. 

Aprovació prèvia de la forma de descàrrega (formigonat amb bomba, cubilot, 
descàrrega directe de la canal del camió,...) 
Aprovació dels medis emprats per a l’execució d’acord amb la producció 
esperada. 
Verificació de l’alçada de descàrrega per evitar la disgregació de la mescla. 
Verificació de l’espessor de tongada abocada. 

Aprovació prèvia del protocol de formigonat per 
part de la DO i control durant el transcurs de tot 
el procés.  

Alçada de descàrrega menor a dos metres. 
Espessor de tongada suficient d’acord amb la 
capacitat del vibrador/s. 

Compactació.  Control visual del vibrat. Control durant el transcurs de tot el procés. Verificació que en tota la massa de formigó, en 
el moment de vibrar es produeixi el reflux de la 
beurada del formigó a la superfície sense arribar 
a produir-se segregació.  

Procés de 
formigonat 

Curat. Aprovació prèvia del procés de curat. 
Comprovació que l’aigua de curat compleixi les condicions de l’article 27 de 
l’EHE per tal que no el danyi.(Figura 25) 
 

Aprovació prèvia del procés per part de la DO i 
control durant el transcurs d’aquest amb medició 
de temperatures de superfície. 

Verificar que no hi hagi manca d’humitat.  
Procés aprovat si no existeix fisuració posterior 
per retracció. 
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                          Figura 21.Procés d’injecció de fisures           Figura 22.Sistema d’injecció 

 

                     
                Figura 23. Segellat de fisura amb resina hidroexpansiva           Figura 24.Detall d’injector 
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              Figura 25. Sistema de reg per aspersió per curat de llosa.           Figura 26.Fratassat amb helicòpter 

 

                          
         Figura 27.Realització del conus d’Abrahams.           Figura 28.Sèrie de 4 provetes de formigó. 
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Figura 29.Trencament a compressió de proveta de formigó. 

 

5.3.6 Control del producte acabat: 

 

Procés controlat Inspecció, medició o assaig Freqüència de realització Criteris d’acceptació 
Control final del 
replanteig. 

Comprovació de la geometria final de l’element executat. Un cop finalitzat cada element. Annex 10 de l’EHE, apartat 5.2. 
 

Control de la compactació 
i curat de l’element. 

Comprovació de la presència de fisuració deguda a la retracció o presència de 
coqueres degudes a una mala compactació mitjançant ultrasons 

Al existir una fisuració acusada de l’element 
i/o a criteri de la DO. 

En cas de presència de coqueres fer un 
recàlcul local de la zona afectada. En cas de 
fisuració es procedirà a la reparació inclòs si 
és necessari la injecció.   

Mesura del recobriment. Mesura del recobriment a estructura acabada mitjançant el pachómetre. A criteri de la DO. En cas de no obtenir els valors restrictius de la 
EHE (article 37.2.4) es procedirà a l’aplicació 
de productes en superfície adients per a una 
protecció extra del formigó. 

Execució de prova de 
càrrega. 

Mesura de la deformabilitat de l’element acabat al aplicar-li una càrrega. Normalment 
forjats i taulers de ponts. 

Una prova per estructura acabada. Complir valors de deformació i recuperació 
de fletxa segons el projecte de prova de 
càrrega realitzat prèviament. 
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Figura 30. Reparació cosmètica de defectes superficials.                Figura 31. Comprovar deformació i moviment d’aparells de recolzament i estructures.  

 

    
Figura 32. Prova de càrrega d’un pilot.         Figura 33. Instrumentació de l’estructura per a mesura de deformacions. 
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6.-METODOLOGIA DE CERTIFICACIÓ D’EQUIPS HUMANS: 

ACI (American concrete institute) ofereix 14 programes de certificació designats 
a formar una mínima qualificació per al personal empleat en la indústria de la 
construcció. Des del 1980 ACI ha fet exàmens  a més de 250.000 persones amb 
80000 certificacions, oferint cursos d’entrenament personal. 
ACI diferència clarament els processos humans amb i sense experiència laboral 
obtenint un títol suplementari quan aquesta experiència laboral s’ha adquirit . És 
clar, que tot i que una persona disposi dels coneixements teòrics necessaris la 
experiència laboral és un factor clau en el moment de valorar la feina d’una 
persona. Així com a Espanya la titulació és independent d’aquesta experiència 
laboral en el cas de l’ACI s’obté la titulació en funció d’uns requeriments 
mínims en el currículum de cada persona. 
Es creu convenient seguir la mateixa estructura que adopta l’ACI però en el cas 
que ocupa és adient adaptar-ho dins del marc de l’EHE. Tot i així, al final 
d’aquest tema es fa una proposta de model tipus d’examen, vàlida per a la 
certificació d’un cert procés humà. 
 
Per altra banda, pel que fa a la formació universitària de futurs enginyers civils, 
als EUA i en altres països europeus com per exemple Anglaterra, quan un 
estudiant acaba la carrera d’enginyeria ha de passar un examen de revàlida. 
Concretament en el cas d’EUA, aquest es diu FE (Fundamentals of Engineering) 
o també EIT (Engineering In Training) i que cobreix totes les assignatures fetes 
durant la carrera (càlcul, àlgebra, física, estructures, geotècnia, hidrologia...). 
Superar aquest examen no permet signar cap mena de projecte, nomes fa que 
l’examinat sigui considerat un "enginyer en pràctiques"; és al cap de 4 anys 
d’haver treballat com a enginyer que es pot optar a fer un segon examen que es 
diu PE (Professional Engineer), amb aquest segon examen es  pot signar els 
projectes dins de l’estat. El PE es independent de cada estat, és a dir que si es 
posseeix el PE de Colorado i l’enginyer es trasllada a viure a Califòrnia s’ha de 
aconseguir el PE de Califòrnia i evidentment els projectes que es poden firmar 
son els que es facin dins del estat. Alguns estats convaliden el examen sense 
haver-lo de tornar a fer, però n’hi ha d’altres que no i s’ha de repetir. Per 
exemple a Califòrnia tenen una secció de l’examen específica per terratrèmols i 
per tant no convaliden el PE de cap altre estat. Quan en un despatx d’enginyeria 
arriba un projecte d’un altre estat es mira si hi ha algun enginyer amb el PE 
d’aquell estat; en cas no disposar-ne de cap s’envia a un o a un grup d’enginyers 
a fer l’examen per poder accedir al projecte. Això normalment, és clar, sempre 
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que la inversió en formació sigui rentable en front del projecte/s que s’esperi 
realitzar.  
Tot i que en els processos de certificació que ocupa aquest treball es centra en 
els tècnics a un nivell més bàsic, aquesta àmplia visió de la situació als Estats 
Units, mostra la importància que se li dóna al nivell de pràctica per a exercir la 
professió. 
 
El funcionament dels processos de certificació en la construcció als Estat Units 
és un model a seguir a la resta d’Amèrica tal com es pot observar al institut xilè 
(ICH) o bé al Canadenc entre molts d’altres. A banda de basar-se amb normes 
ASTM i ASHTO,  segueixen un programa de certificació de processos humans 
basats en aquestes normes redactat en el codi ACI de la construcció. 
 
Aquest codi té els processos humans de certificació que es mostren a 
continuació, podent ser extensible al objecte del nostre procés de certificació, 
adaptant-ho dins del marc de la EHE. En el final d’aquest apartat figura un 
exemple d’examen tipus per a un procés de certificació concret:  
(Instituto Chileno del Concreto, 2008). 
(ACI,  2008). 
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6.1 Tècnic/finalitzador de superfícies de formigó: 
 
Un tècnic finalitzador de superfícies de formigó és un artesà que demostra 
l'habilitat per col·locar, compactar, acabar les vores, saber realitzar les juntes, 
curar i protegir la superfície del formigó. 
 
Un tècnic en acabats de superfícies de formigó és una persona que té els 
coneixements necessaris sobre procediments propis de col·locació, compactació, 
d’acabats de vores i juntes, de curat i de protecció de superfícies de formigó, 
però a qui falta l'experiència de treball suficient per qualificar-se com a 
finalitzador de superfícies de formigó. 
 
Abast i Coneixement 
 
Els programes exigeixen coneixement en les àrees següents de construcció 
concreta: 
 
1) Tecnologia bàsica del formigó. 
2) Materials emprats en la fabricació dels formigó i dosificació d’aquests. 
3) Proves de control sobre el formigó 
4) Ús d'eines d'acabat de superfícies 
5) Col·locació, compactació, i acabat 
6) Vores, juntes, curat i protecció del formigó. 
7) Coneixement dels articles 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 i 79 de la EHE: 
Article 70. Posada en obra del formigó. 
Article 71. Junts de formigonat. 
Article 72. Formigonat en temps fred. 
Article 73. Formigonat en temps calurós. 
Article 74. Curat del formigó. 
Article 75. Descindrat, desencofrat i desmoldejat. 
Article 76. Acabat de superfícies. 
Article 77. Unions de continuïtat entre elements prefabricats. 
Article 78. Injecció. 
Article 79. Observacions generals respecte a la execució. 
  
 



 55

Un tècnic finalitzador de superfícies de formigó: 
 
Es concedirà certificació només a aquells sol·licitants que obtenen com a mínim 
una nota de pas sobre l'examen escrit, i que posseeixin 1500 hores d'experiència 
laboral.  
L'experiència de treball ha d'incloure haver treballat en col·locació, compactació, 
acabats de vores i juntes, curat i protecció de la superfície del formigó.  
 
 
L'examen escrit és de dues hores, sense suport literari i consta aproximadament 
de 50 preguntes d'elecció múltiple. La nota de pas per a l'examen escrit és de un 
70% de respostes correctes sobre el total. 
 
La recertificació és necessària cada cinc (5) anys, i exigeix l’aprovació de 
l’examen escrit. 
 
Un tècnic en acabats de superfícies: 
 
ACI concedirà certificació a aquells examinands que obtenen el mínim de la 
nota de pas sobre l'examen escrit. Els individus amb certificació de tècnic poden 
millorar tècnic finalitzador amb l’examen aprovat i provant que posteriorment 
s’ha adquirit l’experiència requerida d’un any de treball. 
 
La recertificació és necessària cada cinc (5) anys, i exigeix l’aprovació de 
l’examen escrit.  
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6.2  Tècnic d’assaigs del formigó en obra: 
 
Un tècnic de proves del formigó de camp és un individu que demostra el 
coneixement i habilitat per realitzar els assaigs i enregistrar els resultats de sis 
proves de camp bàsiques en formigó i ciment fresc. 
 
1)Temperatura del formigó en fresc en el moment de la recepció en obra. 
2)Mostreig de la mescla del formigó en fresc i del ciment i execució de provetes. 
3)Control de la consistència mitjançant el conus d’Abrahams 
4)Reducció de volum d’una mostra de ciment (segons article 36 de la EHE) 
5)Exsudació de la mescla del morter o beurada (segons article 36 de la EHE) 
6)Identificació de la relació aigua ciment de la beurada (segons article 36 de la 
EHE). 
7)Domini del títol 6è de la EHE: 
Article 80. Control de qualitat. 
Article 81. Control dels components del formigó. 
Article 82. Control de la qualitat del formigó. 
Article 83. Control de la consistència del formigó. 
Article 84. Control de la resistència del formigó. 
Article 85. Control de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó. 
Article 86. Assaigs previs del formigó. 
Article 87. Assaigs característics del formigó. 
Article 88. Assaigs de control del formigó. 
Article 89. Assaigs d’informació complementària del formigó. 
Article 94. Control dels productes d’injecció. 
Article 95. Control de la execució. 
Article 96. Toleràncies en l’execució. 
Article 97. Control del tesat de les armadures actives. 
Article 98. Control de la execució de la injecció. 
 
Requisits de Certificació 
Es concedirà certificació només a aquells sol·licitants que satisfan els dos 
requisits següents: 
 
1) Superar la nota de pas en l'examen escrit. 
2) Superar l’examen pràctic. 
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L'examen escrit d'una hora sense suport literari consta de 30 preguntes. Hi ha 
fins a unes vuit preguntes sobre cada un dels temes. Per aprovar l'examen escrit, 
les dues condicions següents s'han de satisfer: Com a mínim un 60% de 
respostes correctes per a cada un dels temes; i (b) un resultat mínim d'un 70% de 
respostes correctes sobre el total. 
 
L'examen pràctic és sense llibres i exigeix la demostració pràctica dels sis temes. 
S’exigeix a l'examinand que realitzi i descrigui correctament tots els 
procediments de cada tema. 
 
La recertificació és necessària cada cinc (5) anys, i exigeix l’aprovació de 
l’examen escrit.  
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6.3 Inspector tècnic d’obres de formigó: 
 
Un Inspector Especial de Construcció amb formigó és una persona 
experimentada per inspeccionar i enregistrar els resultats de la inspecció de 
construccions amb formigó basada en codis i perfils del lloc de treball. El 
programa cobreix inspecció durant el replanteig, la construcció i un cop s’ha 
realitzat la construcció. 
Un ajudant d’inspector Especial de Construcció de formigó és una persona que 
està qualificada en procediments d’inspecció per a construcció en formigó, 
incloent-hi el replanteig, la construcció i un cop s’ha realitzat la construcció. 
però sense que s’exigeixi que es qualifiqui com a Inspector Especial de 
Construcció de formigó amb experiència.  
 
Els programes exigeixen un coneixement de la construcció de formigó, 
en la lectura de plànols, en col·locació d’armadura i estabilitat d’encofrat i 
posterior desencofrat, en el transport i en les proves de formigó en fresc, en el 
procés de formigonat, amb la consolidació, acabat i curat, en execució de junts i 
amb la protecció. 
 
Els apartats tècnics a seguir de la EHE son els següents: 
TÍTOL 5è.(Execució) 
Article 65. Cindris, encofrats i motlles. 
Article 66. El·laboració de ferralla i col·locació d’armadures passives. 
Article 67. Col·locació i tesat d’armadures actives. 
Article 68. Dosificació del formigó.  
Article 69. Fabricació i transport a obra del formigó. 
Article 70. Posada en obra del formigó. 
Article 71. Junts de formigonat. 
Article 72. Formigonat en temps fred. 
Article 73. Formigonat en temps calurós. 
Article 74. Curat del formigó. 
Article 75. Descindrat, desencofrat i desmoldejat. 
Article 76. Acabat de superfícies. 
Article 77. Unions de continuïtat entre elements prefabricats. 
Article 78. Injecció. 
Article 79. Observacions generals respecte a la execució. 
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TÍTOL 6è.(Control) 
Article 80. Control de qualitat. 
Article 81. Control dels components del formigó. 
Article 82. Control de la qualitat del formigó. 
Article 83. Control de la consistència del formigó. 
Article 84. Control de la resistència del formigó. 
Article 85. Control de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó. 
Article 86. Assaigs previs del formigó. 
Article 87. Assaigs característics del formigó. 
Article 88. Assaigs de control del formigó. 
Article 89. Assaigs d’informació complementària del formigó. 
Article 90. Control de la qualitat de l’acer. 
Article 91. Control dels dispositius d’ancoratge i continuïtat de les armadures 
posteses. 
Article 92. Control de les beines i accessoris per a les armadures de pretesat. 
Article 93. Control dels equips de tesat. 
Article 94. Control dels productes d’injecció. 
Article 95. Control de la execució. 
Article 96. Toleràncies en l’execució. 
Article 97. Control del tesat de les armadures actives. 
Article 98. Control de la execució de la injecció. 
Article 99. Assaigs d’informació complementària de la estructura.   
 
Inspector Especial de Construcció en formigó: 
 
Es concedirà certificació només a aquells sol·licitants que: 
 
1) Tinguin la certificació com a Tècnic de proves del formigó en camp. 
 
2) Obtingui una qualificació superior a la nota de pas del examen escrit. 
 
3) Obtingui una qualificació superior a la nota de pas en l’examen de lectura de 
plànols. 
 
4) Posseeixi com a mínim una de les capacitats|qualificacions següents: 



 60

 
A) Un Mínim de dos anys d’escola universitària superior o tècnica, disposant 
com a mínim de 60 hores de crèdit, més dos anys d’experiència laboral 
satisfactòria, 
o 
B) Un diploma d’institut, o equivalent, més un mínim de tres anys d’experiència 
laboral satisfactòria, o 
C) Cinc anys d’experiència laboral satisfactòria. 
 
 
L’experiència laboral ha d’incloure: 
1) Autoritat de presa de decisions i responsabilitat 
2) Comprovació de conformitat amb plànols, especificacions, i codis tècnics. 
3) Avaluació de construcció de formigó en el camp. 
4) Documentació i informació de resultats d’inspecció 
 
La comprovació de la quantitat i gamma d’experiència laboral del sol·licitant es 
mesura amb: 
L’examen d’inspecció escrit de tres hores és amb suport literari i consta 
d’aproximadament 80 preguntes d’elecció múltiple. L’examen de lectura de 
plànols dura una hora i consta d'aproximadament 20 preguntes i està pensat per 
provar l’habilitat de l’examinand per llegir i entendre figures. La nota de pas 
mínima per a cada examen és de un 70% de respostes correctes. 
 
 
Ajudant d’Inspector Especial de Construcció de formigó: 
 
Es concedirà la certificació a aquells sol·licitants que troben el prerequisit de 
Tècnic de Camp i aproven els dos exàmens escrits. Els individus amb 
certificació d’ajudant poden millorar a Inspector amb l’aprovació de 
l’experiència laboral suficient. 
 
La recertificació és necessària cada cinc (5) anys, i exigeix l’aprovació dels 
exàmens escrits. 
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6.4 Inspector de transport del formigó: 
 
Un Inspector de transport de formigó és una persona que ha demostrat el seu 
coneixement en mètodes d’inspecció de projecte de transport del formigó, abans, 
durant i després de la col·locació del formigó. 
 
Un inspector de transport del formigó en pràctiques és una persona que és 
experimentada sobre procediments d’inspecció per a projectes de construcció de 
transport de formigó, incloent-hi el pre-emplaçament, emplaçament, i operacions 
de postemplaçament; però no fa que s’exigeixi que es qualifiqui com a Inspector 
de Transport de formigó amb experiència. 
Abast i Coneixement 
El programa exigeix un coneixement de la construcció del formigó, incloent-hi 
lectura de plànols, cimentacions en el terreny, instal·lacions, instal·lació 
d’encofrat i desencofrat, reforços, proves en el formigó en fresc, posada del 
formigó, consolidació, acabat, curat, formació de junts i protecció. 
 
Els materials de recurs tècnics utilitzats en aquests programes inclouen el 
coneixement dels següents apartats de la EHE: 
 
Article 68. Dosificació del formigó.  
Article 69. Fabricació i transport a obra del formigó. 
Article 70. Posada en obra del formigó. 
Article 72. Formigonat en temps fred. 
Article 73. Formigonat en temps calurós. 
Article 79. Observacions generals respecte a la execució. 
Article 80. Control de qualitat. 
Article 81. Control dels components del formigó. 
Article 82. Control de la qualitat del formigó. 
Article 83. Control de la consistència del formigó. 
Article 84. Control de la resistència del formigó. 
Article 85. Control de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó 
Article 88. Assaigs de control del formigó. 
 
Requisits de Certificació 
Inspector de transport de formigó 
ACI concedirà certificació només a aquells sol·licitants que: 



 62

1) Tinguin vigent la certificació de Tècnic de proves de formigó en camp. 
2) Obtingui un nota superior a la de pas sobre l’examen d’inspecció escrit. 
3) Obtingui un nota superior a la de pas sobre l’examen de lectura de plànols 
escrit. 
4) Posseeixi com a mínim una de les capacitats|qualificacions següents: 
A) Un Mínim de dos anys d’escola universitària o tècnica, tenint un mínim de 60 
hores de crèdit, més dos anys d’experiència laboral satisfactòria, o 
B) Un diploma d’institut, o equivalent, més un mínim de tres anys d’experiència 
laboral satisfactòria, o 
C) Cinc anys d’experiència laboral satisfactòria. 
L’experiència laboral ha d’incloure: 
1) Autoritat de presa de decisions i responsabilitat 
2) Comprovació de coneixements de lectura de plànols, especificacions, i codis 
tècnics. 
3) Avaluació de construcció de formigó en el camp 
4) Documentació i informació de resultats d’inspecció 
 
La comprovació de la quantitat i gamma d’experiència laboral del sol·licitant es 
mesura amb: 
L’examen d’inspecció escrit de tres hores amb suport literari i consta 
d'aproximadament 80 preguntes d’elecció múltiple. 
L’examen de lectura de plànols d’una hora de durada consta d’aproximadament 
20 preguntes, el qual està dissenyat per provar l’habilitat de l’examinand per 
llegir i entendre figures d’enginyeria. La nota de pas mínim per a cada examen 
és d’un 70% de les respostes correctes. 
 
Inspector de transport del formigó en pràctiques: 
Es concedirà certificació a aquells sol·licitants que tenen el prerequisit de Tècnic 
de Camp i aproven els dos exàmens escrits. Els individus amb certificació 
d’ajudant d’inspector de transport del formigó poden millorar a Inspector al 
adquirir l’experiència laboral requerida. 
  
La recertificació és necessària cada cinc (5) anys, i exigeix l’aprovat dels 
exàmens escrits.  
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6.5 Tècnic de laboratori:  
Tècnic de proves de laboratori d’àrids i formigó (grau 1): 
 
Un Tècnic de proves de laboratori de formigó de grau 1 és un 
individu que ha demostrat el coneixement i l’habilitat per realitzar proves, 
enregistrar, i comunicar els resultats de procediments de 
laboratori bàsics per a àrids i formigó. 
 
Abast i coneixements que el programa exigeix: 
 
1.Confecció de provetes cilíndriques d’una mostra de formigó.  
2.Refrentat  de provetes cilíndriques de formigó. 
3.Assaig a compressió de provetes cilíndriques. 
Mostreig d’àrids de formigó: 
4.Reducció d’un acopi d’àrids a una mostra per assajar. 
5.Contingut de fins d’una mostra. Contingut de material més fi a 75 micres 
(tamís núm. 200 d’ASTM) 
6.Granulometria de la mostra amb el sedàs. 
7.Pes Unitari i índex de buits en els àrids. 
8.Pes específic i absorció de l’àrid gruixut. 
9.Pes específic i absorció de l’àrid fi. 
10.Contingut d'humitat de l’àrid. 
11.Contingut de matèria orgànica de l’àrid. 
12.Coneixement dels articles 80 a 88: 
Article 80. Control de qualitat. 
Article 81. Control dels components del formigó. 
Article 82. Control de la qualitat del formigó. 
Article 83. Control de la consistència del formigó. 
Article 84. Control de la resistència del formigó. 
Article 85. Control de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó. 
Article 86. Assaigs previs del formigó. 
Article 87. Assaigs característics del formigó. 
Article 88. Assaigs de control del formigó. 
 
Només examen escrit. 
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Requisits de Certificació 
Es concedirà certificació només a aquells sol·licitants que satisfan els dos 
requisits següents: 
 
1) Una qualificació en l’examen superior a la nota de pas exigida. 
2) Aprovar l'examen de rendiment. 
 
L'examen escrit de dues hores sense suport literari consta d'aproximadament 100 
preguntes d’elecció múltiple. Hi ha com a mínim 8 preguntes sobre cada un dels 
temes. Per aprovar l’examen escrit, les dues condicions següents s’han de 
satisfer: a) com a mínim un 60% de respostes correctes en cadascun dels temes 
exigits; i (b) un resultat mínim de la nota total de l’examen d'un 70%. 
L’examen de rendiment també serà sense llibres i exigeix la demostració del 
domini dels diferents temes exigits. Es considera sobre la seva habilitat que 
l’examinand realitza correctament o descriu tots els procediments exigits per a 
cada tema. 
 
La recertificació és necessària cada sis (6) anys, i exigeix la superació d’ambdós 
examens, l'escrit i el de rendiment. 
 
 
Tècnic de proves de laboratori d’àrids i formigó (grau 2): 
 
Un Tècnic de proves de laboratori de formigó de grau 2 és un 
individu que ha demostrat el coneixement i l’habilitat per realitzar proves, 
enregistrar, i comunicar els resultats de procediments de 
laboratori avançats per a formigó. 
 
 
 El programa exigeix els coneixements següents. 
 
 
1.Avaluació dels resultats de l’assaig de resistència a compressió del formigó. 
2.Identificació de la dosificació del formigó. 
3.Contingut de sulfats en l’àrid. 
4.Resistència al desgast per abrasió i impacte en la màquina de Los Angeles. 
5.Resistència a la degradació de l’àrid per abrasió i impacte en la màquina de 
Los Angeles. 
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6.Friabilitat dels àrids. 
7.Assaig a flexió del formigó amb el mètode Brasileny. 
8.Curat de les mostres de formigó al laboratori. 
9.Confecció de provetes prismàtiques. 
10.Mòdul elàstic de les mostres de provetes cilíndriques de formigó. 
 
Només examen escrit. 
 
Requisits de Certificació 
Es concedirà certificació només a aquells sol·licitants que satisfan tots els 
requisits següents: 
 
1) Com a mínim un any d'experiència laboral aprovada o una combinació 

d'experiència de laboral i acadèmica; 
2) Ser tècnic de laboratori de grau 1. 
3) Superar la nota de pas de l’examen escrit. 
4) Superar l'examen de rendiment. 

 
L'examen escrit de dues hores és amb suport literari i consta 
d'aproximadament 100 preguntes d'elecció múltiple. Hi ha entre cinc (5) i 
dotze (12) preguntes per tema. Per aprovar l'examen escrit, les dues 
condicions següents s'han de satisfer: (a) com a mínim un 60% de cada tema; 
i (b) un resultat mínim total d'un 70%. 
 
L'examen de rendiment és sense llibres i exigeix la demostració del domini 
dels temes exigits. Es considera sobre la seva habilitat que l’examinand 
realitza correctament o descriu tots els procediments exigits per a cada tema. 
 
La recertificació és necessària cada sis (6) anys, i s’exigeix aprovar ambdós 
exàmens l’escrit i el de rendiment. 

 
Tècnic de laboratori especialitzat en assaig a compressió del formigó: 
Un Tècnic de laboratori especialitzat en assaig a compressió del formigó és un 
individu que té el coneixement i habilitat per realitzar, enregistrar, i calcular la 
resistència a compressió i a flexió a través dels resultats de quatre procediments 
de laboratori bàsics.  
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Abast i Coneixement 
El programa exigeix un coneixement dels temes següents: 
El·laboració de provetes cilíndirques. 
Refrentat de provetes cilíndriques. 
Assaig a compressió de provetes cilíndriques 
Assaig a flexió del formigó 
Coneixement dels articles 80 a 89 de la EHE: 
Article 80. Control de qualitat. 
Article 81. Control dels components del formigó. 
Article 82. Control de la qualitat del formigó. 
Article 83. Control de la consistència del formigó. 
Article 84. Control de la resistència del formigó. 
Article 85. Control de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó. 
Article 86. Assaigs previs del formigó. 
Article 87. Assaigs característics del formigó. 
Article 88. Assaigs de control del formigó. 
Article 89. Assaigs d’informació complementària del formigó. 
 
Requisits de Certificació 
Es concedirà certificació només a aquells sol·licitants que satisfan els dos 
requisits següents: 
1) Superar la nota de pas en l’examen escrit; i 
2) Realització satisfactòria de l’examen de rendiment. 
 
L’examen escrit es fa en un temps de dues hores i és amb suport literari i consta 
d’aproximadament 75 preguntes d’elecció múltiple. Hi ha entre vuit (8) i dotze 
(12) preguntes per a cada tema. Per aprovar l'examen escrit, les dues condicions 
següents s'han de satisfer: Com a mínim un 60% de cada tema demanat; i un 
resultat mínim de la nota total d’un 70%. 
 
L'examen de rendiment és sense llibres i exigeix la demostració de l’adquisició 
dels coneixements requerits en cada tema. Es considera l’habilitat amb el que 
l’examinand realitza correctament o descriu tots els procediments exigits per a 
cada tema. 
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La recertificació és necessària cada cinc (5) anys, i exigeix l’aprovat de la part 
pràctica i de la teòrica. 
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6.6 Supervisor de fabricació i muntatge d’elements prefabricats: 
 
Un Supervisor de fabricació i muntatge d’elements prefabricats és una persona 
que ha demostrat capacitat de direcció i gestió administrativa i tècnica in situ per 
tal de dur a terme projectes de muntatge d’elements prefabricats, requerint la 
suficient experiència laboral i els coneixements posats a prova en un examen.  
Un Tècnic de fabricació i muntatge d’elements prefabricats és una persona que 
té capacitat de direcció i gestió administrativa i tècnica in situ per tal de dur a 
terme projectes de muntatge d’elements prefabricats superant l’examen escrit, 
però aquell a qui falta l’experiència laboral suficient per qualificar-se com a 
supervisor. 
 
Abast i Coneixement 
 
El programa exigeix coneixement en les àrees següents de construcció 
d’elements prefabricats: 
1) Seguretat. 
2) Lectura de plànols. 
3) Planificació. 
4) Preparació de la zona i fonaments. 
5) Col·locació correcte en acopi. 
6) Aixecament i presentació en la seva posició definitiva. 
7) Formació d’unions. 
8) Propietats reològiques del formigó  
10) Sistemes Estructurals 
11)Coneixement del títol 5è de la EHE: 
TÍTOL 5è.(Execució) 
Article 65. Cindris, encofrats i motlles. 
Article 66. El·laboració de ferralla i col·locació d’armadures passives. 
Article 67. Col·locació i tesat d’armadures actives. 
Article 68. Dosificació del formigó.  
Article 69. Fabricació i transport a obra del formigó. 
Article 70. Posada en obra del formigó. 
Article 71. Junts de formigonat. 
Article 72. Formigonat en temps fred. 
Article 73. Formigonat en temps calurós. 
Article 74. Curat del formigó. 
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Article 75. Descindrat, desencofrat i desmoldejat. 
Article 76. Acabat de superfícies. 
Article 77. Unions de continuïtat entre elements prefabricats. 
Article 78. Injecció. 
Article 79. Observacions generals respecte a la execució. 
 
Requisits de Certificació 
 
Supervisor:  
Es concedirà la certificació només a aquells sol·licitants que obtenen una nota 
superior a la de pas sobre l’examen escrit, posseeixen un mínim de cinc anys 
(7500 hores) d'experiència de construcció verificable, tres anys (4500 hores) de 
la qual han de ser experiència en construcció de col·locació d’elements 
prefabricats. 
L’experiència de treball ha d’incloure 200 hores d’experiència supervisora en 
cada una de les deu (10) àrees específiques: 
1) Seguretat. 
2) Lectura de plànols. 
3) Planificació. 
4) Preparació de la zona i fonaments. 
5) Col·locació correcte en acopi. 
6) Aixecament i presentació en la seva posició definitiva. 
7) Formació d’unions. 
8) Propietats reològiques del formigó  
10) Sistemes Estructurals 
 
Tècnic:  
Es concedirà la certificació de tècnic a aquells sol·licitants que aproven l’examen 
escrit però no posseeix l’experiència de treball necessària perquè se li concedeixi 
la certificació de Supervisor. 
 
La recertificació és necessària cada cinc (5) anys, i exigeix l’aprovació d’un 
examen escrit.  
 
 
 
A continuació es mostra un model tipus d’examen teòric i pràctic, vàlid per a la 
certificació d’un Tècnic en Assaigs del Formigó en Obra.  
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6.7 Examen teòric per a la obtenció de la certificació de tècnic d’assaigs del 
formigó en obra. 
 
BARCELONA, MAIG 2008. 
 
Nom:_____________________ 
 
Cognoms:_________________________________________________________ 
 
Article 81. Control dels components del formigó. 
-Anomenar i explicar quins són els assaigs a realitzar en el ciment. 
-Anomenar i explicar quins són els assaigs a realitzar  en els àrids. 
-Anomenar i explicar quins són els assaigs a realitzar en additius i addicions en 
el     formigó. 
-Anomenar 5 addicions que es poden dosificar amb el formigó i explicar el que 
aquests li aporten. 
 
Article 83. Control de la consistència del formigó. 
-Establir els límits d’assentament del Conus d’Abrahams segons la consistència 
demanada en el formigó. 
-Explicar el mètode d’assaig per a establir la consistència amb el Conus 
d’Abrahams segons la norma UNE 83313:90. 
 
Article 84. Control de la resistència del formigó. 
-Anomenar el tipus de control a realitzar sobre la resistència del formigó. 
-Establir el lots de control segons el volum de formigó. 
-Establir els lots de control segons el nombre d’amassades. 
-Establir els lots de control segons el temps de formigonat. 
-Establir els lots de control segons la superfície construïda. 
-Establir els lots de control segons el nombre de plantes. 
-Establir el nombre de sèries de provetes per a cada lot segons la resistència 
característica del formigó. 
-Criteris d’acceptació o rebuig segons els valors dels resultats del assaig de 
ruptura de provetes segons UNE83300:84, 83301:91, 83303:84 i 83304:84. 
 
Article 85. Control de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó. 



 71

-Quins són els dos controls que estableix la EHE pel que fa al control de la 
durabilitat del formigó? 
-Recobriments exigits en una estructura de formigó armat que realitza una funció 
de cimentació formigonada In-situ i en contacte amb el terreny. 
 
Article 86. Assaigs previs del formigó. 
-Objecte dels assaigs previs del formigó. 
 
Article 87. Assaigs característics del formigó. 
-Criteris d’acceptació dels assaigs característics del formigó. 
 
Article 88. Assaigs de control del formigó. 
-Alternatives en cas de no superar els assaigs de control del formigó. 
 
Article 89. Assaigs d’informació complementària del formigó. 
-Indicar els diferents tipus d’assaigs d’informació complementària del formigó. 
 
Article 94. Control dels productes d’injecció. 
-Quins són els requisits que hauran de complir els productes d’injecció segons 
l’article 36.2 de la EHE. 
 
Article 95. Control de la execució. 
-Dades a tenir en comte en un albarà de transport de formigó. 
-Alçada màxima d’abocament del formigó. 
-Característiques de un formigó adient per a la execució d’un forjat en un 
ambient marí. 
 
Article 97. Control del tesat de les armadures actives. 
-Establir un procés de control de tesat. 
 
Article 98. Control de la execució de la injecció. 
-Explicar la forma de realitzar un mostreig de la mescla del formigó en fresc i 
del ciment i execució de provetes. 
-Explicar el procés de control de la viscositat mitjançant el conus de Marsh. 
-Explicar el procés d’assaig de la reducció de volum d’una mostra de ciment 
(segons article 36 de la EHE) 
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-Explicar la mesura de la exsudació de la mescla del morter o beurada (segons 
article 36 de la EHE) 
-Identificació de la relació aigua ciment de la beurada (segons article 36 de la 
EHE). 
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6.8 Examen pràctic per a la obtenció de la certificació de tècnic d’assaigs del 
formigó en obra. 
 
BARCELONA, MAIG 2008. 
 
Nom:_____________________ 
 
Cognoms:_________________________________________________________
_ 
 
1)Mesura de la temperatura del formigó en fresc en el moment de la recepció en 
obra. 
-Descripció del mètode: 
 
 
-Execució:  
Correcte:  
Incorrecte: 
 
2)Mostreig de la mescla del formigó en fresc i del ciment i execució de provetes. 
-Descripció del mètode: 
 
 
-Execució:  
Correcte:  
Incorrecte: 
 
3)Control de la consistència mitjançant el conus d’Abrahams 
-Descripció del mètode: 
 
 
-Execució:  
Correcte:  
Incorrecte: 
 
4)Reducció de volum d’una mostra de ciment (segons article 36 de la EHE)  
-Descripció del mètode: 
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-Execució: (execució de provetes) 
 
Correcte:  
Incorrecte: 
 
5)Exsudació de la mescla del morter o beurada (segons article 36 de la EHE) 
-Descripció del mètode: 
 
 
-Execució: (execució de provetes) 
 
Correcte:  
Incorrecte: 
 
6)Mesura de viscositat amb el Conus Marsh d’una mostra de beurada 
d’injecció. 
-Descripció del mètode: 
 
 
 
-Execució: 
  
Correcte:  
Incorrecte: 
 
 
 
7) Assaigs d’informació complementària del formigó. 
 
Extracció d’una proveta testimoni, tallat i refrentat. 
-Descripció del mètode: 
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-Execució: 
  
Correcte:  
Incorrecte: 
 
Assaig de la resistència del formigó pel mètode escleromètric. 
-Descripció del mètode: 
 
 
 
 
-Execució: (execució de provetes) 
 
Correcte:  
Incorrecte: 
 
8)Control del tesat de les armadures actives: 
-Descripció del mètode: 
 
 
 
 
 
-Execució: 
  
Correcte:  
Incorrecte: 
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7.-CONCLUSIONS: 
 
Després d’un bagatge de 8 anys treballant en el sector de la construcció, dels 
quals any i mig dins d’un laboratori de control de qualitat, concloc que tot i que 
una obra de construcció està sotmesa a una gran variabilitat estadística pel que fa 
als seus processos d’execució, i per tant l’èxit en cadascun d’ells depèn en gran 
mesura de l’atzar, és clar que el risc de la no qualitat disminueix quan la 
intensitat del control és major. Per tant, en base als diferents processos que es 
poden donar, i en els punts dèbils de cadascun d’ells donats per aquesta 
experiència en el sector, s’ha establert, d’acord amb EHE, tot un seguit 
d’inspeccions, mesures i assaigs, de cara a disminuir aquest risc de no qualitat.  
En el començament de la vida laboral en el sector de la construcció d’obres de 
formigó armat, tot i que EHE és una extensa guia per al projecte i execució 
d’estructures de formigó armat, es troba la manca d’una pauta sobre la que 
treballar per al control de l’execució d’una estructura, ja que en aquest cas la 
informació pot esdevenir dispersa, sense estar enfocada en aquest objectiu de 
procés de certificació, o bé inclús la informació pot esdevenir dispersa entre 
diferents normatives.  
Al fer un recull de l’estat de l’art, s’observa els diferents esforços per part 
d’entitats com l’ACI, on des de 1904 treballa per a la resolució de problemes 
plantejats entorn del formigó difonent les millors maneres per a treballar-lo. La 
FIB, on treballa sobre l’adaptació de la ISO 9001 en el món de la construcció; o 
l’Eurocodi EN-1990, on es planteja una variabilitat en el coeficient de seguretat 
que s’ha d’adoptar en el càlcul en funció del nivell de control, entrant aquí la 
utilitat de la certificació de diferents processos. Tot i això, a banda de trobar en 
l’ACI la certificació de diferents processos humans, no s’ha estat capaç de trobar 
un procés de certificació especifica d’estructures de formigó armat. Per tant, es 
dóna sentit així a la confecció d’un procés de certificació per aquest tipus 
d’estructures. 
Per tal de concretar les mesures, inspeccions o els assaigs a realitzar en els 
diferents processos definits en l’apartat número quatre d’aquest document, un 
bon suport ha estat la normativa de referència en el cas espanyol com la E.H.E, 
el PG-3 o bé processos de certificació ja establerts com el certificat AIDICO per 
a ferralla prefabricada en taller. D’acord amb cada mesura, inspecció o assaig, 
s’estableixen els requisits que s’han d’acomplir segons la normativa de 
referència. És clar que el que s’aporta de nou, és la síntesi de diferents apartats  
de diferents normatives en un sol document, útil per capacitar o no a una 
estructura per a un determinat servei. 
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Pel que fa a la certificació d’equips humans, cal dir que la referència ha estat 
l’ACI, amb la qual realitzant la corresponent adaptació al marc de la E.H.E, ha 
servit per a redactar el sisè i últim apartat per a establir un procés de certificació 
d’una estructura de formigó armat. 
Cal dir que un cop llegit aquest document, s’ha vist que apareix un extens  recull 
de molts requeriments que es demanen a diferents processos, ja siguin humans o 
de construcció. Amb això, es troba a faltar la manca de decisió de donar el 
certificat o no a una estructura en funció dels punts que entren dins o no de les 
toleràncies establertes. Tampoc es té en conte que si l’estructura no obté aquest 
certificat, què es el que això pugui significar, ja sigui una penalització 
econòmica, un reforç, una rehabilitació, o abocar-ho a la seva demolició. 
Sincerament, crec que aquesta responsabilitat pot correspondre en un futur, a una 
comissió formada per a gent amb una major experiència, capacitada per a decidir 
sobre el destí d’una estructura en funció del cas amb el que es trobin.  
Tot i així, davant la dificultat de classificar cada cas, i correlacionar-ho després 
amb els resultats obtinguts en els assaigs, de ben segur que per obtenir l’èxit en 
la decisió, s’haurà de recórrer a grans dosis de racionalitat i de sentit comú.   
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