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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Ancoratges i disposició de l’armadura
Es descriuen en detall a l’Art. 69 de l’EHE-08.

La separació entre barres ha de permetre el pas del 
vibrador (φ50mm-60mm) fins al fons de l’encofrat.

Es recomana separació lliure ≥ max {20mm; φmax; 1,25Dmax}

Si es disposen grups de barres (no empalmament), s’usa 
diàmetre equivalent (≤50mm) per al càlcul de la separació. El 
màxim de barres en un empalmament són 4. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Ancoratges i disposició de l’armadura

La forma més comuna d’ancorar una barra 
d’armat longitudinal es a través del 
doblegament del seu extrem en forma de ganxo 
o patilla.

Els cèrcols tenen patilles al voltant d’una barra 
longitudinal.

Doblegar en excés  fissuració de l’acer, 
concentració de tensions de compressió en el 
formigó.
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Si φ≤12mm es pot doblegar a 3φ≥30mm



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Ancoratges i disposició de l’armadura

La longitud bàsica d’ancoratge d’una barra d’armar (lb) depèn de la configuració geomètrica i les 
implicacions que té per l’adherència:

Posició I. Bona adherència. Angle amb horitzontal entre 45⁰ i 90⁰. Armadura en la meitat 
inferior de la secció o a més de 300mm de la cara superior. 

Posició II. Mala adherència. Resta de casos.

La longitud neta d’ancoratge d’una barra d’armar (lb,neta) ≥ màx {150mm; 10φ; (1/3lb si traccionada; 
2/3lb si comprimida)}.

Cal prolongar 1/3 de l’armadura necessària per resistir el moment positiu màxim fins als suports 
extrems i 1/4 fins als suports intermitjos. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Ancoratges i disposició de l’armadura

Segons la configuració geomètrica de l’ancoratge
es defineix la longitud d’ancoratge neta de les
formes que es veuen en la imatge.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Ancoratges i disposició de l’armadura

La longitud bàsica d’ancoratge és la necessària per ancorar la resistència de càlcul de l’armadura i es 
calcula, segons la posició, com:

𝑙𝑙𝑏𝑏 =
∅𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦
4𝜏𝜏𝑏𝑏𝑦𝑦

=
𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝑚𝑚∅2 ≥ ⁄𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 20 · ∅

𝑙𝑙𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 1,4𝑚𝑚∅2 ≥ ⁄𝑓𝑓𝑦𝑦𝑦𝑦 14 · ∅

A partir d’aquesta, la longitud neta es calcula com
𝑙𝑙𝑏𝑏,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑙𝑙𝑏𝑏𝛽𝛽 ⁄𝐴𝐴𝑠𝑠 𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑟𝑟𝑛𝑛𝑛𝑛𝑟𝑟
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Ancoratges i disposició de l’armadura

Si tenim grups de barres, l’ancoratge serà per prolongació recta. Veure especificitats en Art. 69.5.1.3
El solapament, per grups de barres es defineix en l’Art. 69.5.2.3.

Els solapaments no es realitzaran en la mateixa secció, separant-se un mínim de lb.
Es defineix la longitud mínima de solapament com:

𝑙𝑙𝑠𝑠 = 𝛼𝛼𝑙𝑙𝑏𝑏,𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

On a és la separació transversal entre centres d'empalmaments
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Ancoratges i disposició de l’armadura

En la zona de solapament es disposarà armadura transversal de secció mínima igual a la de la major 
armadura solapada. 

Per posicionar l’armadura cal utilitzar separadors, la distància entre els quals està tabulada (69.8.2)
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Ancoratges i disposició de l’armadura

Activitat A7.1. Determineu la longitud neta d’ancoratge en els següents casos d’armat a tracció:
a) Posició I. Acer B500S. Formigó HA-25. Tipus prolongació recta. Armadura necessària 95mm2. 

S’han disposat 2φ8.
b) Posició II. Acer B500S. Formigó HA-45. Tipus patilla. Armadura necessària 500mm2. S’han 

disposat 3φ16.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Detalls constructius

Hi ha publicacions dedicades únicament a detalls constructius. 

És on l’experiència queda més evidenciada en una simple revisió de plànols.

Alguns dels més comuns es poden consultar al document: Detalls_constructius.pdf
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Juntes

La tendència habitual és disposar juntes de dilatació no separades més de 40m per evitar el càlcul 
dels efectes termohigromètrics.

Les juntes en un edifici defineixen espais no utilitzables, son complicades d’ubicar en geometries 
complexes i incrementen la dificultat d’execució sobretot en el referent a impermeabilització. 

Una mala execució de les juntes sempre comporta patologies posteriors. 

Des del punt de vista estructural, les juntes de dilatació fan perdre la continuïtat i encareixen 
l’estructura.

També hi ha juntes de formigonat, juntes de retracció i juntes d’assentament 12



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Juntes

La junta de formigonat apareix quan es col·loca el formigó en diferents fases. Si estan previstes, es 
col·loquen:
• Perpendicular a la biela de tallant en elements lineals.
• Horitzontals en les connexions pilars-bigues
• Inclinades en soleres/lloses
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Juntes

La junta de retracció s’executa per evitar la fissuració descontrolada d’elements superficials grans 
(soleres...) deguts a la retracció del formigó. 
S’executa per tall de la part superior (entre 1/4 i 1/3 del gruix de l’element) sense afectar 
l’armadura.
Aquest tall es reflexa en la fissura corresponent en profunditat.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Juntes

La junta d’assentament s’executa per evitar la fissuració de zones per a les que es preveu un 
assentament major: al voltant de pilars en soleres, en l’entrada de ponts, etc.
Respecten la continuïtat en l’armadura o disposen d’elements connectors.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Juntes

La junta de dilatació s’executa per limitar les accions termohigromètriques sobre l’estructura. Ha de 
crear una discontinuïtat completa en l’estructura. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Juntes

Activitat A7.2. Cerqueu i fotografieu (selfie) alguna junta. Prepareu una breu explicació sobre quin 
tipus de junta es tracta i exposeu-ho molt breument a la següent classe. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Apuntalaments

Són una operació crítica durant el procés d’execució d’estructures de formigó.

Cal tenir en compte que el formigó fresc té un pes que s’ha de suportar i exerceix una pressió 
hidrostàtica sobre els encofrats.

Un mal apuntalament dona lloc a geometries incorrectes que poden suposar un sobrepès en 
l’estructura final.

Cal tenir en compte l’apuntalament en el procés constructiu per evitar accidents molt greus.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Apuntalaments
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Formigonat

La fabricació del formigó es pot fer en obra (petites quantitats) o en una central (habitual).
La principal característica física que cal tenir en compte a l’hora de formigonar és la consistència del 
formigó, ja que en dependrà el mètode de compactació:

La posada en obra pot ser continua (bombeig) o discontinua (vessant).
També hi ha opció prepack: àrids humits i compactats en els que s’injecta pasta de ciment.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Formigonat

Posada en obra mitjançant bombeig. Quins avantatges i inconvenients creus que té?
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Formigonat

Posada en obra mitjançant vessat. Quins avantatges i inconvenients creus que té?
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Formigonat

Els aspectes a tenir en compte són:
• Alçada de vessament, per evitar disgregació i reduir impacte dinàmic sobre encofrats
• Gruix de tongades màxim de 30cm-60cm habitualment, per poder compactar
• Si es formigona contra terreny: evitar succió de l’aigua mala hidratació de la pasta de ciment
• Si es formigona en medi aquós: evitar neteja de fins  dipòsit lent del formigó evitant corrents
• Utilitzar tècnica de compactació d’acord a consistència:

• Si s’utilitza massa energia de compactació (p.ex. Vibració en formigons fluïds) es produeix segregació.
• Si s’utilitza poca energia de compactació o no arriba a tot arreu queden buits (coqueres)
• La compactació finalitza a l’observar aigua en superfície
• Baixes freqüències mobilitzen partícules grans i les altes freqüències mobilitzen les fines.
• Hi ha vibradors interns/externs i de superfície.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Formigonat

24



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Formigonat

Cal controlar la temperatura:
FRED
• No es pot formigonar sobre entorn a menys de 0⁰C
• No es pot formigonar si es preveu que la temperatura baixarà de 0⁰C les 48h següents
• La massa de formigó no pot estar a menys de 5⁰C

Si la temperatura és massa freda s’atura hidratació del ciment.
Si la pasta està parcialment endurida i es gela l’aigua restant, trenca l’estructura per augment de 
volum

Solució: accelerar hidratació, escalfar components, canviar dosificació per fer la hidratació més 
exotèrmica, cobrir, endarrerir desencofrat i desapuntalament. 25



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Formigonat

Cal controlar la temperatura:
CALOR
• No es pot formigonar per sobre de 40⁰C
• No es pot formigonar si vent excessiu (Art. 71.5.3.2)

S’ha d’evitar la pèrdua d’aigua d’amassat per calor, vent o baixa humitat.
Si no hi ha aigua suficient per la hidratació, no s’assoleix la resistència esperada.
Pot reduir la fluïdesa, dificultar la compactació i disposar de menys temps per a l’execució.
Per cada +11⁰C de temperatura, es duplica la velocitat de reacció.

Solució: mantenir estructura a l’ombra, protegida del vent. Barrejar amb aigua freda (o gel)
26



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Formigonat

Cal controlar la temperatura:
CALOR
A partir de les condicions ambientals i la temperatura del
formigó fresc es pot estimar l’evaporació. Per tant, influeixen 
en aquest procés: 

• Temperatura formigó fresc
• Temperatura ambient
• Humitat relativa ambient
• Velocitat del vent

27
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Curat

El més important és evitar la pèrdua d’aigua d’amassat durant les primeres hores per absorció del 
medi en contacte o evaporació. Hi ha dues possibles solucions:
• Regar superficialment (aspersió)
• Cobrir amb material no transpirable

28



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Curat

Activitat A7.3. Creieu que seria possible controlar la resistència del formigó de manera indirecta a 
través de la mesura de la seva temperatura? Perquè? 

29

Quins avantatges té aquest procediment de control? On mesuraríeu la temperatura? Com ho faríeu? 

Cerqueu possibles aparells que permetin fer aquest control.



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Armadures actives
Disposició de l’armat

L’armat actiu es pot disposar de tres formes:
• Adherent (típic prefabricat)
• En baines injectades adherents
• En baines injectades no adherents 

Per col·locar l’armadura activa, aquesta no es pot doblegar en obra.
S’ha de respectar el traçat segons toleràncies (Art. 96 EHE-08) utilitzant separadors.
En post-tesat extern, els desviadors han de complir l’Art.70.2.2.2
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Armadures actives
Disposició de l’armat

La separació lliure mínima dels tendons individuals pretensats complirà:

La separació lliure mínima entre baines de posttesat o amb altres armadures complirà:

en vertical ≥
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑏𝑏𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑 𝑣𝑣𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑣𝑣𝑏𝑏𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑜𝑜 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑖𝑖𝑑𝑑
50𝑚𝑚𝑚𝑚

en horitzontal ≥

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑏𝑏𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑙𝑙 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏

40𝑚𝑚𝑚𝑚
1,6 𝑣𝑣𝑜𝑜𝑔𝑔𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑚𝑚𝑏𝑏𝑚𝑚𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑑𝑑′𝑔𝑔𝑏𝑏 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑔𝑔𝑔𝑔 ℎ𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑙𝑙 31



ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Armadures actives
Disposició de l’armat

Es defineixen les següents longituds:
• Longitud de transmissió: la necessària per transmetre, per adherència, la força de pretesat.
• Longitud d’ancoratge: la necessària per garantir l’adherència de l’ancoratge fins al trencament de 

l’armadura a tracció.
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
Execució d’estructures de formigó armat

Armadures actives
Procediment de tesat

El tesat l’ha d’executar sempre una empresa especialitzada.
El procediment ha d’incloure:
• Ordre de tesat
• Força de tesat
• Allargament previst
• Resistència requerida al formigó al tesat (posttesat) o transferència (pretesat)
• Ordre d’alliberament de tendons (pretesat) o procés de descintrat (posttesat)

S’ha d’evitar sempre el retesat no previst en el procediment.
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Execució d’estructures de formigó armat

Armadures actives
Procediment de tesat

Un cop tesades les armadures actives posttesades, es procedirà a la injecció de la baina, que ha de 
ser realitzada sempre per una empresa especialitzada.

La injecció es realitzarà immediatament després de posttesar.

S’utilitzarà una abeurada adequada (Art. 70.4.1.2 EHE-08) que s’injectarà a 5-15m/min, disposant 
purgues en punts alts a <50m de separació i no permetent-se la injecció de més de 120m seguits.

Un cop realitzada la injecció s’han de segellar els punts d’injecció i purga.

34
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Execució d’estructures de formigó armat

Armadures actives
Procediment de tesat
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Execució d’estructures de formigó armat

Control de qualitat

Cal controlar la qualitat de tots els 
materials que arriben a obra, així 
com de tots els procediments 
executius.

En particular, el control de la qualitat 
del formigó després d’amassat ha 
satisfer la comprovació 
d’homogeneïtat de la taula següent:

36
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Execució d’estructures de formigó armat

Control de qualitat

Al arribar a obra, cal rebre un albarà tal com:
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Execució d’estructures de formigó armat

Control de qualitat

Els Annexes 19, 20 i 21 de la EHE-08 contenen instruccions sobre criteris de qualitat de materials, 
de control de projecte i de documentació.
En general, s’estableix un Programa de Control (es basa en el plec de condicions del projecte):
• Definició de lots i unitats d’inspecció
• Comprovacions a realitzar
• Criteris d’acceptació
• Com actuar en cas de no conformitat
• Recursos

Es pot recórrer a Distintius de qualitat Oficialment Reconeguts (DOR) per assolir nivells de control 
majors que els mínims exigits, reduint factors de seguretat. Pel que fa al formigó i els seus 
components, veure Art.5. Annex 19 EHE-08. 38
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Execució d’estructures de formigó armat

Control de qualitat

Per exemple, en referència a la resistència a compressió 
s’exigeix limitar-ne la dispersió segons taula adjunta.

Els DOR orienten producció a la industrialització.

Però cal tenir en compte que la resistència depèn molt de la 
geometria i tipus d’assaig. 

Veure document Qualitat_Influència_Provetes.pdf
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Execució d’estructures de formigó armat

Consideracions ambientals

L’empresa constructora és la responsable d’assegurar que es compleixen les exigències en matèria 
mediambiental durant l’execució de l’obra. Això inclou, entre altres:
• Separar, classificar i etiquetar correctament els diferents tipus de residus per la seva retirada per 

part d’un gestor autoritzat.
• No emmagatzemar residus perillosos més de 6 mesos.
• Minimitzar la generació de pols (partícules en suspensió), p.ex. regant.
• L’aigua del rentat de maquinària en contacte amb el formigó s’ha de dipositar en zona 

impermeable i senyalitzada. Es recomana reutilitzar-la per amassar nou formigó. Evitar 
vessaments accidentals. p.ex. amb absorbents en zones emmagatzematge. 

• Minimitzar la generació de soroll.
• Minimitzar el consum energètic.

40
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