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C.1. Durabilitat

S'ha de prevenir  la corrosió de l'acer mitjançant  una estratègia global que consideri  en 

forma  jeràrquica  a  l'edifici  en  el  seu conjunt  (situació,  ús,  etc.),  l'estructura  (exposició, 

ventilació, etc.), els elements (materials, tipus de seccions, etc.) i, especialment, els detalls, 

evitant:

L'existència de sistemes d'evacuació d'aigües no accessibles per la seva conservació que 

poden afectar a elements estructurals.

la formació de racons, en nusos i en unions a elements no estructural, que afavoreixin el 

diposit de residus o brutícia.

el contacte directe amb altres metalls (l'alumini de les fusteries de tancament, murs cortina, 

etc.).

el contacte directe amb guixos.

En el projecte d'edificació s'indicaran les proteccions adequades als materials per evitar la 

seva corrosió, d'acord amb les condicions ambientals internes i externes de l'edifici. A tal fi 

es podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1:1997, tant per la definició d'ambients, com per 

la definició de les especificacions a complir per les pintures i vernissos de protecció, així 

com pels corresponents sistemes d'aplicació.

Els materials protectors s'han d'emmagatzemar i utilitzar d'acord amb les instruccions del 

fabricant i la seva aplicació es realitzarà dins del període de vida útil del producte i en el 

temps indicat per la seva aplicació, de forma que la protecció quedi totalment acabada en 

aquests terminis.

Als efectes de la preparació de les superfícies a protegir i de l'ús de les eines adequades, es 

podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1:1997

Les superfícies  que  no es  puguin  netejar  per  adollament,  es  sotmetran  a un raspallat 

metàl·lic que elimini la cascarilla de laminació i després s'han de netejar per treure la pols, 

l'oli i la grassa.

Tots els abrasius utilitzats en la neteja i preparació de les superfícies a protegir, han de ser 

compatibles amb els productes de protecció a fer servir.
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Els mètodes de recobriment: metal·lització, galvanitzat i pintura s'han d'especificar i executar 

d'acord amb la normativa específica al respecte i les instruccions del fabricant. Es podrà 

utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1:1997.

Es  definiran  i  cuidaran  especialment  les  superfícies  que  hagin  de  resistir  i  transmetre 

esforços per fregament, superfícies de soldadures i pel soldeig, superfícies inaccessibles i 

exposades  exteriorment,  superfícies  en  contacte  amb  el  formigó,  l'acabament  de  les 

superfícies d'acers resistents a la corrossió atmosfèrica, el segellat  d'espais en contacte 

amb l'ambient agressiu i el tractament dels elements de fixació. Per tot això es podrà utilitzar 

la norma UNE-ENV 1090-1:1997

En  aquelles  estructures  que,  com  a  conseqüència  de  les  consideracions  ambientals 

indicades, sigui necessari revisar la protecció de les mateixes, el projecte ha de preveure la 

inspecció i manteniment de les proteccions, assegurant, de forma permanent, els accessos i 

la resta de condicions físiques necessàries per això.
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C.2. Materials
C.2.1. Acers en xapes i perfils

Els acers considerats pel CTE són els establerts en la norma UNE EN 10025 (productes 

laminats en calent d'acer no aliat, per construccions metàl·liques d'ús general), la UNE-EN 

1020-1:1994  (perfils buits per construcció, acabats en calent, d'acer no aliat de grau fi), la 

UNE-EN 10219-1:1998 (seccions buides d'acer estructural conformat en fred).

C.2.2. Cargols, femelles i volanderes

La taula 4.3 del CTE-DB-SE-A mostra les característiques mecàniques mínimes dels acers 

dels cargols (conjunt cargol, femella i volanderes). Aquestes característiques estan d'acord 

amb la normativa ISO.

C.2.3. Materials de aportació

Les  característiques  mecàniques  dels  materials  d'aportació  seran  en  tots  els  casos 

superiors a les del material base.

Les qualitats dels materials d'aportació ajustades a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 es 

consideren acceptables.
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C.3. Execució
C.3.1. Materials

El CTE contempla els següents materials metàl·lics:

• acers en xapes i perfils de qualitat S235 a S450, ambdós inclosos. Si el material ha 

d'experimentar  durant  la  fabricació  algun  procés  capaç  de  modificar  la  seva 

estructural metal·logràfica (deformació amb flama, tractament tèrmic específic, etc.) 

el plec de condicions ha de definir els requisits addicionals pertinents;

• característiques mecàniques dels cargols, femelles i volanderes corresponents als 

tipus 4,6 a 10,9;

• el  material  d'aportació  per  soldadura  apropiat  pels  materials  a soldar  i  amb les 

condicions que estableixi el procediment de soldeig. 

• en acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica la resistència a la corrosió 

del material d'aportació és equivalent a la del material base. Quan es soldin aquest 

tipus d'acers, el valor del carboni equivalent no ha d'excedir de 0,54 %.

• el metall de reomplert o de la xapa dorsal é un acer amb valor màxim de carboni 

equivalent no superior al 0,43% o ser del mateix material que el més soldable dels 

materials de base a unir.

No  s'han  de  canviar,  sense  autorització  del  director  d'obra,  les  qualitats  de  material 

especificades en el projecte, encara que tal canvi impliqui un augment de característiques 

mecàniques.

C.3.1.1. Identificació dels materials

Les característiques dels materials subministrats han d'estar documentades de forma que 

es puguin comparar  amb els requisits  establerts en el plec de condiciones.  A més,  los 

materials s'han de poder identificar en totes les etapes de fabricació, de forma única i por un 

sistema apropiat.

La identificació es pot basar en registres documentats per lots de producte assignats a un 

procés  comú  de  producció,  però  cada  component  ha  de  tenir  una  marca  duradora, 

distingible, que no li produeixi dany i resulte visible després del muntatge.
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En general  i  tret  que ho prohibeixi  el plec de condicions,  estan permesos els números 

estampats i les marques punxonades pel marcat, però no les entalladures cisellades. En tot 

cas  el  plec  de  condicions  ha  d'indicar  totes  les  zones  en  que  no  es  permeti  l'ús 

d'estampadores, encunys o punxons per realitzar marques.

C.3.1.2. Característiques especials

El plec de condicions ha d'especificar:

• tota restricció especial sobre discontinuïtats o reparació de defectes de superfície;

• tots  els  assaigs  per  identificar  imperfeccions  o  defectes  interns,  laminacions  o 

fissures en zones a soldar dels materials;

• tot  requisit  per material  amb resistència millorada a la deformació en la direcció 

perpendicular a la superfície.

C.3.1.3. Manipulació i emmagatzemen

El material s'ha d'emmagatzemar seguint les instruccions del seu fabricant i no fer-se servir 

si  ha  superat  la  vida  útil  en  magatzem  especificada.  Si  per  la  forma  o  el  temps 

d'emmagatzematge  pogués  haver  patit  un  deteriorament  important,  abans  de  la  seva 

utilització s'han de comprovar que segueixen complint amb els requisits establerts. 

Les components estructurals s'han de manipular i emmagatzemar de forma segura, evitant 

que es produeixin deformacions permanents i de manera que els danys superficials siguin 

mínims. Cada component s'ha de protegir de possibles danys en els punts on es subjecti 

per la seva manipulació.

Les  components  estructurals  s'emmagatzemaran  apilats  sobre  el  terreny  però  sense 

contacte amb ell, evitant qualsevol acumulació d'aigua.

C.3.2. Operacions de fabricació en taller
C.3.2.1. Tall

S'han de realitzar mitjançant serra, cisalla, tall tèrmic (oxitall) automàtic i, solament si aquest 

no és practicable, oxitall manual.
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S'acceptaran  talls  obtinguts  directament  per  oxitall  sempre  que  no  tinguin  irregularitats 

significatives i s'hagin eliminat les restes d'escòria.

El plec de condicions especificarà les zones que no és admissible material endurit després 

de processos de tall.

C.3.2.2. Conformat

L'acer  es  pot  doblegar,  premsar  o  forjar  fins  que  adopti  la  forma  requerida,  utilitzant 

processos de conformat en calent o en fred, sempre que les característiques del material no 

quedin per sota dels valors especificats.

Pel  conformat  en  calent  es  seguiran  les  recomanacions  del  productor  siderúrgic.  El 

conformat  es  realitzarà  amb  el  material  en  estat  vermell  cirera,  manejant  de  forma 

adequada la temperatura, el temps i la velocitat de refredament. No es permetrà el doblegat 

o conformat en l'interval de color blau (250 ºC a 380 ºC), ni per acers termomecànics o 

trempats i revinguts, tret que es realitzin assaigs que demostrin que, després del procés, 

segueixen complint els requisits especificats en el plec de condicions.

Es pot fer servir la conformació mitjançant l'aplicació controlada de calor seguint els criteris 

del paràgraf anterior.

Es permet el conformat en fred, però no la utilització de cops de martell.

C.3.2.3. Perforació

Els forats s'han de realitzar per trepanat o altre procés que proporcioni un acabat equivalent.

El  punxonat  s'admet  per  materials  de  fins  25  mm  d'espessor,  sempre  que  l'espessor 

nominal del material no sigui major que el diàmetre nominal del forat (o dimensió mínima si 

el  forat  no és circular).  Es poden realitzar  forats  mitjançant  punxonat  sense mandrinat 

excepte en les zones en que el plec de condicions especifiqui que hagin d'estar lliures de 

material  endurit.  Una  possibilitat  és  punxonar  fins  una mida 2  mm inferior  al  diàmetre 
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definitiu i trepanar fins el diàmetre nominal.  

Els  forats  allargat  es  realitzen  mitjançant  una  sola  operació  de  punxonat  o  mitjançant 

trepanat o punxonat de dos forats i posterior oxitall.

Les rebaves s'han d'eliminar abans de l'encadellat, no sent necessari separar les diferents 

parts quan els forats estan trepanats en una sola operació a través de dites parts unides 

fermament entre sí.

L'avellanat es realitzarà després del trepanat o punxonat del forat normal.

C.3.2.4. Angles entrants i entalles

Aquests punts han de tenir un acabat arrodonit, amb un radi mínim de 5 mm.

Quan  estigui  acabat  es  realitzarà  mitjançant  punxonat  en  xapes  de  més  de  16  mm 

d'espessor, els materials deformats s'han d'eliminar mitjançant esmolat.

C.3.2.5. Superfícies per recolzament de contacte

Els requisits de planitut i grau d'acabat en recolzaments per contacte s'han d'especificar en 

el plec de condicions.

Les  superfícies  han  d'estar  acabades  formant  angles  rectes,  complint  les  toleràncies 

geomètriques especificades en el CTE. En el cas de que es comprovi la planitud abans de 

l'armat d'una superfície simple contrastant-la amb una vora recta, l'espai entre superfície i 

vora no superarà els 0,5 mm.

C.3.2.6. Empalmes

No es permetran més empalmes que els establerts en el projecte o autorizats pel director 

d'obra. Aquests empalmes se realitzaran conforme al procediment establert.
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C.3.3. Soldeig
C.3.3.1.1. Pla de soldeig

S'ha de proporcionar al personal encarregat un pla de soldeig, que com a mínim, inclourà 

tots els detalls de la unió, les dimensions i el tipus de soldadura, la seqüència de soldeig, les 

especificacions sobre el procés i les mesures necessàries per evitar l'esquinç laminar.

C.3.3.1.2. Qualificació

C.3.3.1.2.1 Qualificació del procediment de soldeig

Si en el plec de condicions es requereix la realització d'assaigs del procediment de soldeig, 

s'ha de realitzar abans del començament  de la producció.  Si no s'utilitza un procés de 

soldeig qualificat per assaig durant més de 3 anys, s'ha d'inspeccionar una proveta d'una 

prova de producció per que sigui acceptat.

S'han  de  realitzar  assaigs  per  processos  totalment  automàtics,  soldeig  de  xapes  amb 

emprimació en taller o amb penetració profunda. En l'últim cas assenyalat, així com si es fa 

servir el soldeig amb doble passada per ambdós costats sense presa d'arrel, s'ha d'assajar 

una proveta cada 6 mesos.

C.3.3.1.2.2 Qualificació de soldadors

Els soldadors han d'estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d'acord amb la 

norma UNE-EN 287-1:1992, i si realitzen feines de coordinació del soldeig, tenir experiència 

prèvia en el tipus d'operacions que supervisa.

Cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza.

C.3.3.1.2.3 Preparació pel soldeig

Les superfícies i vores han de ser els apropiats pel procés de soldeig que s'utilitzi i estar 

exemptes  de  fissures,  entalladures,  materials  que  afectin  al  procés  o  qualitat  de  les 

soldadures i humitat.

Els components a soldar ha d'estar correctament col·locats i fixes mitjançant dispositius 
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adequats o soldadures de punteig, però no mitjançant soldadures addicionals, i han de ser 

accessibles  pel  soldador.  Es  comprovarà  que  les  dimensions  finals  estan  dins  de 

toleràncies, establint-se els marges adequats per la distorsió o contracció.

Els dispositius provisionals pel muntatge, han de ser fàcils de retirar sense danyar la peça. 

Les soldadures que s'utilitzen s'han d'executar seguint les especificacions generals i, si es 

tallen al final del procés, la superfície del metall base s'ha d'aïllar per esmolat. S'eliminaran 

totes les soldadures de punteig no incorporades a les soldadures finals.

S'ha de considerar la utilització de preescalfament quan el tipus de material de l'acer i/o la 

velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada per 

la calor.

Quan s'utilitzi, s'estendrà 75 mm en cada component del metall base.

C.3.3.2. Tipus de soldadura
C.3.3.2.1. Soldadures per punts

Una soldadura de punteig ha de tenir una longitud mínima de quatre vegades l'espessor de 

la part més grossa de la unió i que 50 mm.

El procés de soldeig ha d'incloure les condicions de deposició de soldadures de punteig, 

quan  aquest  sigui  mecànic  o  totalment  automatitzat.  Aquestes  soldadures  han  d'estar 

exemptes de defectes de deposició i, si estan fissurades, s'han de rectificar i netejar a fons 

abans del soldeig final.

C.3.3.2.2. Soldadura en angle

Ha d'existir un contacte el més estret possible entre les part a que es van a unir mitjançant 

una soldadura en  angle.

La soldadura dipositada no serà menor que les dimensions especificades per l'espessor de 

coll i/o la longitud del costat del cordó.
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C.3.3.2.3. Soldadura a tope

S'ha de garantir  que les soldadures són sanes,  amb l'espessor total de coll i amb final 

adequat en els extrems. S'ha d'especificar en el plec de condicions si s'ha d'utilitzar xapes 

de vessat per garantir les dimensions del cordó.

Es poden realitzar soldadures amb penetració completa soldades per un sòl costat utilitzant 

o  no  xapa  dorsal.  La  utilització  d'aquesta  última  ha  d'estar  autoritzada  en  el  plec  de 

condicions i ha de ser estretament fixada al metall base.

La presa d'arrel en el dors del cordó tindrà forma de “v” simple, es podrà realitzar per arc-

aire,  o  per  mitjnas  mecànics,  fins  una  profunditat  que  permeti  garantir  la  penetració 

completa en el metall de la soldadura prèviament dipositat.

C.3.3.2.4. Soldadura en tap i trau

Les  dimensions  dels  forats  per  aquestes  soldadures  s'han  d'especificar  en  el  plec  de 

condicions i ser suficients per que es tingui un accés adequat al soldeig. Si es requereix que 

s'omplin  amb  metall  de  soldadura,  es  comprovarà  prèviament  que  és  satisfactòria  la 

soldadura en angle.

C.3.4. Unions cargolades
C.3.4.1. Utilització de cargols

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser 12 mm, tret que s'especifiqui una altre 

cosa en el projecte.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall excepte en el cas que s'utilitzi el cargol com 

calibrat.

L'espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella després de l'apriete i entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga, a més de la sortida 

de rosca, hi ha d'haver:

• quatre filets de rosca complets per cargols pretensats;
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• un filet de rosca complet per cargols sense pretensar.

No s'han de soldar els cargols, tret que ho indiqui el plec de condicions.

Quan els cargols es disposin en posició vertical, la femella es situarà per sota del cap del 

cargol.

C.3.4.2. Utilització de femelles

S'ha de comprovar abans de la col·locació, que les femelles es poden desplaçar lliurement 

sobre el cargol corresponent.

Per assegurar les femelles no seran precises mesures addicional al apriete normal, ni s'han 

de soldar, tret que així ho indiqui el plec de condicions.

C.3.4.3. Utilització de volanderes

En forats  rodons normals  i  amb cargols  sense pretensar,  normalment  no és necessari 

utilitzar volanderes, tot i que el seu ús pot reduir danys en els recobriments. El diàmetre de 

les volanderes que s'han d'usar en forats sobredimensionats o de dimensions especials, així 

com els requisits per l'ús de volanderes en falca o  volanderes que indiquen la pressió, s'ha 

d'indicar en el plec de condicions.

Si s'utilitzen volanderes sota el cap dels cargols, aquestes han de ser aixamfranades i s'han 

de situar amb el xamfrà cap al cap del cargol.

Per cargols pretensats, s'utilitzaran  volanderes endurides de la forma següent:

• per cargols 10,9 sota del cap del cargol i de la femella.

• per cargols 8,8 sota l'element que es gira (el cap del cargol o la femella).

C.3.4.4. Apriete dels cargols sense pretensar

Cada conjunt de cargol, femella i volandera ha d'assolir la condició “d'apretat a tope” sense 

sobrepretensar els cargols. Aquesta condició és la que aconseguiria un home amb una clau 
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normal, sense braç de prolongació.

Pels  grups  grans  de cargols  l'apriete  s'ha  de realitzar  des  dels  cargols  centrals  cap a 

l'exterior i inclús realitzar algun cicle d'apriete addicional.

C.3.4.5. Apriete dels cargols pretensats

Els cargols d'un grup, abans d'iniciar el pretensat, han d'estar apretats com si fossin cargols 

sense pretensar.

Amb objecte d'assolir un pretensat uniforme, l'apriete es realitzarà progressivament des dels 

cargols centrals d'un grup fins les vores i posterioment realitzar cicles addicionals d'apriete. 

Es  poden  utilitzar  lubricants  entre  les  femelles  i  cargols  o  entre  les  volanderes  i  el 

component que gira, sempre que no s'assoleixi la superfici de contacte, estigui contemplat 

com a possibilitat pel procediment i ho admeti el plec de condicions.

Si un conjunt  cargol,  femella  i  volandera s'ha apretat  fins el  pretensat  mínim i després 

afluixat,  ha  de  ser  retirat  i  descartar  la  seva utilització,  tret  que  ho admeti  el  plec  de 

condicions.

L'apriete es realitzarà seguint un dels procediments que s'indiquen a continuació, el qual, ha 

d'estar calibrat mitjançant assaigs de procediment adequats.

1. Mètode de control del parell torçor

S'utilitza una clau dinamomètrica ajustada al parell mínim requerit per assolir el pretensat 

mínim anteriorment especificat.

2. Mètode del gir de femella

Es marca la posició “d'apretat a tope" i després es dóna el gir de la femella (procés calibrat 

segons normativa)

3. Mètode de l'indicador directe de tensió.

Les separacions mesurades en les volanderes indicadores de tensió es poden amitjanar per 

establir l'acceptabilitat del conjunt cargol, femella i volandera.

4. Mètode combinat (combinació del mètode 1 i 2)
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C.3.4.6. Superfícies de contacte en unions resistents al lliscament

Es pot prepara una superfície de contacte per produir la classe de superfície especificada 

en el plec de condicions, podent-se utilitzar tractaments o recobriments garantits per assaigs 

que s'especifiquin en el citat plec.

C.3.5. Altres tipus de cargols

Cargols avellanats.

• Es pot  fer  servir  aquest  tipus  de cargols  en unions  tant  pretensats  com sense 

pretensar. El plec de condicions inclourà la definició de l'avellanat i toleràncies de 

forma  que  el  cargol  quedi  nominalment  enrassat  amb la  superfície  de  la  xapa 

exterior.

Cargols calibrats i perns d'articulació.

• Es pot  utilitzar  en  unions  tant  pretensades  com sense  pretensar.  Les  espigues 

d'aquests elements han de ser de classe de tolerància h 13 i els forats de la classe 

H11 segons ISO 286-2. La rosca d'un cargol o pern calibrat no ha d'estar inclosa en 

el  pla  de  tall.  Els  forats  per  ser  mandrinats  posteriorment  en  obra,  es  faran 

inicialment, almenys, 3 mm més petits.

Cargols hexagonals d'injecció.

• Les característiques d'aquest tipus de cargols es definiran en el plec de condicions.

C.3.6. Tractaments de protecció

Els requisits pels tractaments de protecció s'han d'incloure en el plec de condicions.

C.3.6.1. Preparació de las superfícies

Les  superfícies  es  prepararan  adequadament.  Es  poden  prendre  com a referència  les 

normes UNE-EN-ISO 8504-1:2002 i UNE-EN-ISO 8504-2:2002 per neteja per xorro abrasiu, 

i UNE-EN-ISO 8504-:2002 per neteja per eines mecàniques i manuals.
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Es realitzaran assaigs de procediment dels processos per xorrejat al llarg de la producció, 

amb objecte d'assegurar la seva adequació pel procés de recobriment posterior. 

Es repararan, d'acord amb aquesta norma, tots els defectes de superfície detectats en el 

procés de preparació.

Les superfícies que estiguin previstes que vagin a estar en contacte amb el formigó, en 

general no s'han de pintar, sinó simplement netejar-se.

El sistema de tractament en zones que afronten una superfície que estarà en contacte amb 

el formigó, s'ha d'estendre almenys 30 mm de dita zona.

S'ha d'extremar la cura i d'acord amb l'especificat en el plec de condicions en el cas de 

superfícies de fregament,  seguint l'indicat en el punt d'execució i muntatge en taller.  En 

qualsevol cas aquestes superfícies s'han de protegir després de la seva preparació fins el 

seu armat amb cobertes impermeables.

No s'utilitzaran materials que perjudiquin la qualitat d'una soldadura a menys de 150 mm de 

la zona a soldar i després de realitzar la soldadura, no s'ha de pintar sense abans haver 

eliminat les escòries.

C.3.6.2. Mètodes de recobriment

Galvanització:

• es  realitzarà  d'acord  amb   UNE-EN-ISO 1460:1996  o  UNE-EN-ISO  1461:1999, 

segons procedeixi;

• en el seu cas, les soldadures han d'estar segellades abans d'usar un decapat previ a 

la galvanització;

• si hi ha espais tancats en l'element fabricat es disposaran forats de venteig o purga 

on indiqui el plec de condicions;

• les superfícies galvanitzades s'han de netejar  i  tractar  amb pintura d'emprimació 

anticorrosiva amb diluent àcid o adollat (cast. chorreado) escombrador abans de ser 

pintades. 
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Pintura:

• immediatament  antes  de  començar  a  pintar  se  comprovarà  que  las  superfícies 

compleixen els requisits del fabricant;

• es pintarà seguint les instruccions del fabricant i si es dona més d'una capa, s'usarà 

en cada una d'elles una ombra de color diferent;

• es protegiran les superfícies pintades de l'acumulació d'aigua durant cert període, 

d'acord amb les dades del fabricant de pintura.

C.3.6.3. Tractament dels elements de fixació.

Pel tractament d'aquests elements s'ha de considerar el seu material i el dels elements a 

unir juntament amb el tractament que aquests porten prèviament, el mètode d'apretat, la 

classificació  contra  la  corrosió  i  qualsevol  altre  circumstància  indicada  en  el  plec  de 

condicions.

C.3.7. Execució de soldeig i muntatge en taller (tractament 

de protecció)

Els components han d'estar encadellats de forma que no resultin danyats o deformats més 

enllà de les toleràncies especificades.

Totes les unions per peces provisionals a utilitzar en fase de fabricació han d'estar fetes 

d'acord amb el que s'indica en el CTE i seran coherents amb el projecte.

Tots  els  requisits  relatius  a  contrafletxes  o  ajustos  previs  que  s'indiqui  en  el  plec  de 

condicions per ser incorporats en components prefabricats, s'han de comprovar després de 

completar la fabricació.

Després de completar la fabricació, la fixació entre components que estan interconnectats 

en interfases de connexió múltiples s'han de comprovar utilitzant plantilles dimensionals o 

mitjançant fixació conjunta dels components.
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S'ha d'evitar:

• la projecció  de guspires  erràtiques de l'arc  i,  si  es produeix,  s'ha de sanejar  la 

superfície de l'acer i inspeccionar-se;

• la projecció de soldadura i, si es produeix, ha de ser eliminada. 

Els  defectes  no  s'han  de  cobrir  amb  soldadures  posteriors  i  s'han  d'eliminar  de  cada 

passada abans de la següent. El mateix s'ha de fer amb qualsevol escòria.

Les reparacions de soldadura s'han de realitzar seguint una especificació de procediment 

de soldeig.

El rectificat  amb mola abrasiva de la superfície de les soldadures completes ha d'estar 

especificat en el plec de condicions.

El  plec  de  condicions  ha  de  contemplar  els  procediments  pel  tractament  tèrmic  de 

components soldats.

S'ha de controlar  la temperatura màxima de l'acer i el procés de refredament,  quan es 

realitzin correccions de distorsions de soldeig mitjançant aplicació local de calor.

Durant la fabricació i el muntatge s'han d'adoptar totes les precaucions per garantir que 

s'assoleix  la  casse  especificada  de  superfície  de  fregament  per  unions  resistents  al 

lliscament.

En el  moment del muntatge en taller,  les superfícies de contacte han d'estar  lliures de 

qualsevol producte contaminant, tals com oli, brutícia o pintura. S'han d'eliminar les rebaves 

que impossibilitarien un assentament sòlid de les parts a unir. L'oli s'ha d'eliminar de la 

superfície de l'acer mitjançant l'ús de netejadors químics i no mitjançant neteja per bufador.

Si les superfícies sense recobrir no es poden armar directament després de la preparació 

de les superfícies de contacte, se les ha d'alliberar de totes les pel·lícules primes d'òxid i 

qualsevol altre material solt, mitjançant raspallat amb raspall metàl·lic. S'anirà en compte de 

no danyar ni polir la superfície rugosa.
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Les  zones  tancades  o  amb  difícil  accés  després  de  l'armat,  han  de  ser  tractades 

prèviament, havent-se d'especificar en el plec de condicions si s'ha d'utilitzar un tractament 

de protecció intern o si s'ha de segellar  per soldeig,  en tal cas també s'especificarà el 

segellat de les zones tancades que es travin amb elements de fixació mecànics.

No es realitzarà cap tractament superficial sobre els elements de fixació abans que s'hagin 

inspeccionat.

C.3.8. Control de fabricació en taller

Totes aquestes operacions han d'estar documentades i si es detecta una disconformitat, si 

és possible, es corregirà i es tornarà a assajar i, si no és possible, es podrà compensar 

realitzant les oportunes modificacions d'acord amb el plec de condicions.

C.3.8.1. Materials i productes fabricats.

Es  comprovarà  mitjançant  els  documents  subministrats  amb  els  materials  i  productes 

fabricats,  que aquests coincideixen amb els demanats. Si no s'inclou una declaració del 

subministrador de que els productes o materials compleixen amb el plec de condicions, es 

tractaran com productes o materials no conformes.

C.3.8.2. Dimensions geomètriques.

Els mètodes i instruments per les medicions dimensionals es podran seleccionar d'entre els 

indicats  en  UNE-EN-ISO 7976-1:1989  i  UNE-EN-ISO 7976-2:1989,  i  la  precisió  de  les 

mesures es podrà establir d'acor amb UNE-EN-ISO 8322.

Hi ha d'haver un pla d'inspecció i assaigs en que es fixin la localització i freqüència de les 

medicions,  així com els criteris de recepció que estaran d'acord amb les toleràncies de 

fabricació establerta en el CTE.

C.3.8.3. Assaigs de procediment

Si després de l'assaig els processos no són conformes, no s'han utilitzar fins que s'hagi 
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corregit i tornat a assajar.

C.3.8.3.1. Oxitall

La capacitat del procés s'ha de comprovar periòdicament produint 4 mostres dels assaigs 

de procediment:

• una mostra de tall recte del material de major espessor tallat;

• una mostra de tall recte del material de menor espessor tallat;

• una mostra de cantonada viva;

• un arc corbat.

C.3.8.3.2. Processos en que es poden produir dureses locals.

La  capacitat  del  procés  es  comprovarà  produint  4  mostres  a  partir  dels  assaigs  de 

procediment,  abarcant  la  gama  de  materials  utilitzats  dels  que  sigui  més  fàcil  que  es 

produexi enduriment local. Sobre cada mostra es faran 4 assaigs de duresa local d'acord 

amb UNE-EN-ISO 6507 en les zones més afectades, no havent de passar de 380 HV 10 el 

pitjor valor obtingut.

C.3.8.3.3. Procés de perforació.

La capacitat  del  procés es  comprovarà  periòdicament  produint  8  mostres  a  partir  dels 

assaigs del procediment que abarquin tota la gama de diàmetres de forats, espessors i tipus 

de materials utilitzats. Les mides dels forats han de complir en ambdós extrems amb la 

classe de tolerància H11 de la UNE-EN-ISO 286-2:1988.

C.3.8.4. Soldeig

Qualsevol assaig no inclòs en aquests apartat ha de ser indicat en el plec de condicions.

La inspecció final per assaigs no destructius s'ha de realitzar després de 16 hores de la 

seva realització (40 hores en el cas de soldadures a tope en espessors majos de 40 mm), i 

abans de que pugui resultar inaccessible.
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La  realització  de  correccions  en  distorsions  no  conformes  obliga  a  inspeccionar  les 

soldadures situades en aquella zona.

En el plec de condicions s'han d'incloure els criteris  per l'acceptació de les soldadures, 

havent de complir les soldadures reparades els mateixos requisits que les originals.

C.3.8.4.1. Abast de la inspecció

En el plec de condicions s'indicarà si es realitzaran o no assaigs no destructius, els mètodes 

a fer  servir  i  la localització de les soldadures que es van a inspeccionar,  però s'ha de 

realitzar sempre una inspecció visual sobre tota la longitud de totes les soldadures, en la 

que almenys es comprovarà la  presencia  i  situació  de les mateixes,  la mida i  posició, 

s'inspeccionaran les superfícies i formes, es detectaran defectes de superfície i esquitxos.

En les zones d'unió i fora de la unió en peces armades, les soldadures transversal (en 

xapes d'ànima i ala abans de l'armat o en angle en extrems d'unions amb solapament), 

s'assajaran les 5 primeres unions de cada tipus amb anàlogues dimensions, els mateixos 

materials i geometria de soldadura i en les que s'utilitza el mateix procediment. Si aquestes 

cinc primeres compleixen els criteris d'acceptació, s'assajarna una en cinc unions de cada 

tipus.

En soldadures longitudinals,  s'assajaran 0,5 m cada 10 m o apart,  de totes les unions 

(incloent un en 4 extrems de soldadura).

En soldadura de lligat (corretges, enrigidors de vinclament, etc.) s'assajaran un en 20 punts 

de fixació.

En el cas que apareguin més imperfeccions de les admeses, s'augmentarà la freqüència 

dels assaigs.

Una inspecció parcial exigirà una selecció de zones a assajar aleatòria, tenint en compte el 

tipus de nus, material i procediment de soldadura. 
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C.3.8.4.2. Mètodes d'assaigs no destructius.

A més de la inspecció visual,  es contemplen aquí els següents mètodes:  inspecció per 

partícules  magnètiques,  assaigs  per  líquids  penetrants,  assaigs  per  ultrasons  i  assaigs 

radiogràfics.

La inspecció per partícules magnètiques o si aquests no són possibles,  els assaigs per 

líquids penetrants, es podran fer servir per qualsevol espessor en unions amb penetració 

completa, soldadures en angle i amb penetració parcial.

Es poden fer servir assaigs per ultrasons per unions a tope, en T, en creu i en cantonada, 

totes elles per penetració completa,  quan l'espessor en l'element de major  espessor és 

major de 10 mm. En les unions a tope amb penetració total es poden fer servir assaigs 

radiogràfics en lloc d'ultrasons si el màxim espessor  és menor de 30 mm, encara que 

alguna reserva amb amb relació a la detecció de defectes d'arrel quan es solda per un sòl 

costat amb xapa de recolzament.

Per soldadures en angle i amb penetració parcial en unions en T, en creu i en cantonada, es 

podran utilitzar assaigs per ultrasons quan el costat més curt del cordó de soldadura no 

sigui menor de 20 mm. En aquestes soldadures es poden utilitzar assaigs per ultrasons per 

comprovar l'estrip laminar.

C.3.8.5. Unions mecàniques

Totes les unions mecàniques, pretensades o sense pretensar després de l'apriete inicial, i 

les superfícies de fregament es comprovaran visualment. Després de la comprovació dels 

criteris d'acceptació, la unió s'ha de rebutjar si la disconformitat prové de que s'excedeixen 

els  criteris  establers  pels  espessors  de xapa,  altres disconformitats  es podran corregir, 

havent de tornar-se a inspeccionar després de la seva reparació.

C.3.8.5.1. Inspeccions addicionals en unions amb cargols pretensats.

L'inspector estarà present com a mínim en la instal·lació del 10% dels elements de fixació, i 

presenciarà la retirada i reinstal·lació de tots els cargols als que no s'hagi aplicat el mètode 
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definit  o  si  l'ajustament  de  l'indicador  final  de  la  pretensió  no  està  dins  dels  límits 

especificats. Posteriorment inspeccionarà el grup total d'aquests cargols.

Quan s'hagi aplicat el mètode de control del parell de collament (cast. par de apriete), es 

comprovarà  el  10%  dels  cargols  (amb  un  mínim  de  dos),  aplicant  de  nou  una  clau 

dinamomètrica capaç de donar una precisió del +5%. si qualsevol femella o cargol gira 15 o 

per aplicació del parell d'inspecció, s'assajaran tots els cargols del grup.

Les no conformitats es corregiran actuant sobre tots els cargols de grup no conformes, 

utilitzant la seqüència correcte i fins que tots ells assoleixin el parell de collament correcte.

C.3.8.5.2. Assaig de procediment.

Si no és possible realitzar assaigs adequats dels elements de fixació ja instal·lats després 

de completar  una unió,  s'inspeccionaran  els  mètodes  de treball.  El  plec  de condicions 

especificarà els requisits pels assaigs de procediment sobre el pretensat de cargols.

C.3.8.6. Tractament de protecció.

Si es fa servir el procés de neteja per adollat (cast. chorreado), es comprovarà la idoneïtat 

del procés cada 3 mesos, seleccionant almenys, 4 punts per distin entre sí 300 mm. Si el 

procés no resulta conforme, no s'utilitzarà fins que no sigui corregit.

Es  realitzarà  una  inspecció  visual  de  la  superfície  per  garantir  que  es  compleixen  els 

requisits del fabricant del recobriment. Les àrees que resultin no conformes, es tornaran a 

preparar i seran avaluades de nou.

C.3.8.6.1. Assaig sobre l'espessor del recobriment.

Es realitzarà un assaig després d'assecat, amb controls de mostreig sobre, almenys 4 llocs 

en el  10%, com a mínim, dels components tractats,  usant  un mètode de UNE-EN-ISO 

2808:2000. L'espessor mig ha de ser superior al requerit i no hi haurà més d'una lectura per 

component, inferior a l'espessor normal i sempre superior al 80% del nominal.



Pág. 24 Annex C – Capítol 3

Els components no conformes es tractaran i s'assajaran de nou i si apareixen molts errors 

es farà servir un assaig de pel·lícula humida fins que es millori el procés. En aquest assaig 

es realitzarà el mateix control que en l'assaig d'espessor després de l'assecat. En aquest 

assaig totes les lectures de pel·lícula humida han d'excedir l'espessor requerit per l'espessor 

de la pel·lícula seca.

Les reparacions en els recobriments han de complir amb les instruccions del fabricant i ser 

comprovades visualment.
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C.4. Control de qualitat
C.4.1. Generalitats

El contingut d'aquest apartat es refereix al control i execució d'obra per la seva acceptació, 

amb independència del realitzat pel constructor.

Cada una de les activitats de control de qualitat, que amb caràcter de mínims s'especifiquen 

en  el  CTE,  així  com  els  resultats  que  d'ella  es  deriven,  han  de  quedar  registrades 

documentalment en la documentació final d'obra.

C.4.2. Control de qualitat de la documentació del projecte

Té per objecte comprovar que la documentació inclosa en el projecte defineix en forma 

precisa tant la solució estructural adoptada com la seva justificació i els requisits necessaris 

per la construcció.

C.4.3. Control de qualitat dels materials

En el cas de materials coberts per un certificat expedit pel fabricant el control podrà limitar a 

l'establiment  de  la  traça  per  permeti  relacionar  de  forma  inequívoca  cada  element  de 

l'estructura amb el certificat d'origen que l'avala.

Quan  en  la  documentació  del  projecte  s'especifiquen  característiques  no  avalades  pel 

certificat d'origen del material (per exemple, el valor màxim del límit elàstic en el cas de 

càlcul en capacitat), s'establirà un procediment de control mitjançant assaigs realitzats per 

un laboratori independentment.

Quan es facin servir  materials que pel seu caràcter singular no quedin coberts per una 

normativa nacional específica a la que referir la certificació (volanderes deformables, cargols 

sense cap, connectadors, etc.) es podran utilitzar normatives o recomanacions de prestigi 

reconegut.
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C.4.4. Control de qualitat de la fabricació

La qualitat de cada procés de fabricació es defineix en la documentació de taller i el seu 

control té per objectiu comprovar la seva coherència amb l'especificada en la documentació 

general  del  projecte  (per  exemple,  que les toleràncies  geomètriques de cada dimensió 

respecten les generals, que la preparació de cada superfície serà adequada al posterior 

tractament o al fregament suposat, etc.)

El control  de qualitat  de la  fabricació  té  per  objectiu  assegurar  que aquesta  s'ajusta  a 

l'especificada en la documentació de taller.

C.4.4.1. Control de qualitat de la documentació de taller

La documentació de fabricació, elaborada pel taller, haurà de ser revisada i aprovada per la 

direcció facultativa de la obra. Es comprovarà que la documentació consta, almenys els 

següents documents:

• una memòria de fabricació que inclogui:

▪ el càlcul de les toleràncies de fabricació de cada component,  així com la 

seva coherència amb el sistema general de tolerancies, els procediments de 

tall, el doblat, el moviment de les peces, etc.

▪ Els  procediments  de  soldadura  que  s'hagin  de  fer  servir,  preparació  de 

vores, preescalfaments requerits, etc.

▪ El tractament de les superfícies, distingint entre aquelles que formaran part 

de les unions soldades, les que constituiran les superfícies de contacte en 

unions cargolades per fregament o les destinades a rebre algun tractament 

de protecció.

 

• Els planols de taller per cada element de l'estructura (biga, tram de pilar, tram de 

cordó  de  gelosia,  element  de  triangulació,  placa  d'ancoratge,  etc.)  o  per  cada 

component simple si l'element requerís diverses components simples, amb tota la 

informació precisa per la seva fabricació i, en particular:

▪ El material de cada component.

▪ La identificació de perfils i altres productes.



Annex C – Capítol 3 Pág. 27

▪ Les dimensions i les seves toleràncies.

▪ Els procediments de fabricació (tractaments tèrmics, mecanitzats, forma de 

execució dels forats i dels acords, etc.) i les eines a utilitzar.

▪ Las contrafletxes.

▪ En el cas de unions cargolades, els tipus, dimensions forma d'apriete dels 

cargols (especificant els paràmetres corresponents).

▪ En  el  cas  d'unions  soldades,  les  dimensions  dels  cordons,  el  tipus  de 

preparació, l'ordre d'execució, etc.

• un pla  de punts  d'inspecció  on s'indiquin  els  procediments  de control  intern  de 

producció desenvolupats pel fabricant,  especificant  els elements als que s'aplica 

cada inspecció, el tipus (visual, mitjançant assaigs no destructius, etc.) i nivell, els 

mitjans d'inspecció, les decisions derivades de cada un dels resultats possibles, etc.

Així  mateix,  es  comprovarà,  amb  especial  atenció,  la  compatibilitat  entre  els  diferents 

procediments de fabricació i entre aquests i els materials fets servir.

C.4.4.2. Control de qualitat de la fabricació

Establirà  els  mecanismes  necessaris  per  comprovar  que  els  mitjans  utilitzats  en  cada 

procés són els adequats a la qualitat prescrita.

En  concret,  es  comprovarà  que  cada  operació  s'efectuï  en  l'ordre  i  amb  les  eines 

especificades  (especialment  en el  cas  de les  labors  de tall  de  xapes i  perfils),  que  el 

personal encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada (especialment en 

el cas dels soldadors),  que es manté l'adequat sistema de traçat que permeti identificar 

l'origen de cada incompliment, etc.

C.4.5. Control de qualitat del muntatge

La qualitat de cada procés de muntatge es defineix en la documentació de muntatge i el seu 

control té per objectiu comprovar la seva coherència amb l'especificada en la documentació 

general del projecte.
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El  control  de  qualitat  del  muntatge  té  per  objectiu  assegurar  que  aquesta  s'ajusta  a 

l'especificada en la documentació de taller.

C.4.5.1. Control de qualitat de la documentació de muntatge

La documentació de muntatge, elaborada pel muntador, haurà de ser revisada i aprovada 

per  la  direcció  facultativa.  Es  comprovarà  que  la  documentació  consta,  almenys,  dels 

següents documents:

• Una memòria de muntatge que inclogui:

▪ el càlcul de les toleràncies de posició de cada component la descripció de les 

ajudes  al  muntatge  (casquets  provisionals  de  recolzament,  orelletes  de 

penjada,  elements de guiat,  etc.),  la definició  de les unions en obra,  els 

mitjans de protecció de soldadures, els procediments d'apriete de cargols, 

etc.

▪ les comprovacions de seguretat durant el muntatge.

• Uns plànols de muntatge que indiquen de forma esquemàtica la posició i moviments 

de les peces durant el muntatge, els mitjans de penjat, els apuntalats provisionals i 

en, general, tota la informació necessària pel correcte maneig de les peces.

• Un plan de punts  d'inspecció  que  indiqui  els  procediments  de control  intern  de 

producció desenvolupats pel muntador,  especificant els elements als que s'aplica 

cada inspecció, el tipus (visual, mitjançant assaigs no destructius, etc.) i nivell, els 

mitjans d'inspecció, les decisions derivades de cada un dels resultats possibles, etc.

Així mateix, se comprovarà que les toleràncies de posicionament de cada component són 

coherents amb el sistema general de toleràncies (en especial en lo que al replanteig de 

plaques base es refereix).

C.4.5.2. Control de qualitat del muntatge

Establirà els mecanismes necessaris per comprovar que els mitjans fets servir en cada 

procés són els adequats a la qualitat prescrita.

En  concret,  es  comprovarà  que  cada  operació  s'efectuï  en  l'ordre  i  amb  les  eines 

especifiques,  que  el  personal  encarregat  de  cada  operació  posseeixi  la  qualificació 
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adequada, que es mantingui l'adequat sistema de traçat que permeti identificar l'origen de 

cada incompliment, etc.
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C.5. Inspecció i manteniment
C.5.1. Inspecció

Les  estructures  convencionals  d'edificació,  situades  en  ambients  normals  i  realitzades 

conforme a les prescripcions del CTE-DB-SE-A i a les del CTE-DB-SI (Seguretat en cas 

d'incendi) no requereixen un nivell d'inspecció superior al que es deriva de les inspeccions 

tècniques rutinàries dels edificis.  Es recomanable que aquestes inspeccions se realitzin 

almenys cada 10 anys,  tret  en el cas de la primera,  que podrà desenvolupar-se en un 

termini superior. 

En aquest tipus d'inspeccions es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes 

de danys estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de 

danys  dels  elements  inspeccionats  (deformacions  exclusives  causants  de  fissures  en 

tancaments, per exemple). També s'identificaran las causes de danys potencials (humitats 

per filtració o condensació, actuacions inadequades d'ús, etc.). 

Es convenient que en la inspecció de l'edifici se'n realitzi una d'específica de l'estructura, 

destinada a la identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten a seccions o 

unions (corrosió localitzada, lliscament no previst d'unions cargolades, etc.) danys que no es 

poden  identificar  a  través  dels  seus  efectes  en  altres  elements  no  estructurals.  Es 

recomanable que aquest tipus de inspecciones es realitzi almenys cada 20 anys.

Les  estructures  convencionals  d'edificació  industrial  (naus,  cobertes,  etc.)  resulten 

normalment accessibles per la inspecció. Si l'estructura roman en un ambient interior i no 

agressiu, no requereix inspeccions amb periodicitat superior a la citada en l'apartat anterior.

No es contempla en aquest apartat la inspecció específica de les estructures sotmeses a 

accions  que  indueixin  fatiga.  En  aquest  cas  es  redactarà  un  pla  d'inspecció 

independentment del general inclús en el cas d'adoptar el plantejament de vida segura en la 

comprovació a fatiga. Si en la comprovació a fatiga s'ha adoptat el criteri de tolerància al 

dany, el pla d'inspecció s'adequarà en cada moment a les dades de càrrega disponibles, 

sense que en cap cas això justifiqui reducció alguna del nivell d'inspecció previst.
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Tampoc es contempla  en aquest  apartat  la  inspecció  específica  d'aquells  materials  les 

propietats  dels  quals  es modifiquin  en el  temps.  És el  cas dels  acers  amb resistència 

millorada a la corrosió, en els que es justifica la inspecció periòdica de la capa protectora 

d'òxid, especialment mentre aquesta es forma.

C.5.2. Manteniment

El  manteniment  de  l'estructura  metàl·lica  es  farà  extensiu  als  elements  de  protecció, 

especialment als de protecció a l'incendi.

Les activitats de manteniment s'ajustaran als terminis de garantia declarats pels fabricants 

(de pintures, per exemple).

No es contemplen en aquest  apartat  les operacions  de manteniment  especifiques dels 

edificis sotmesos a accions que indueixin fatiga.  En aquest cas es redactarà un pla de 

manteniment independentment del general inclús en el cas d'adoptar el plantejament de 

vida segura en la comprovació a fatiga.

Si  en  la  comprovació  a  fatiga  s'han  adoptat  el  criteri  de  tolerància  al  dany,  el  pla  de 

manteniment ha d'especificar el procediment per evitar la propagació de les fissures, així 

com el tipus de maquinària a fer servir, l'acabat, etc.
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