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Plec de Prescripcions Tècniques

1. Plec de condicions
1.1.

Condicions generals

1.1.1. Comprovació del replanteig
Per part de l'Adreça de l'obra s'efectuarà el replanteig general de les obres, o la
comprovació del mateix si escau, havent de presenciar aquestes operacions el
Contractista, el qual es farà càrrec de les marques, senyals, estaques i referències que
es deixin en el terreny. Del resultat d'aquestes operacions s'estendrà acta que
signaran l'Adreça d'Obra i el Contractista.
A sol·licitud del Contractista, l'Adreça d'obra efectuarà els oportuns replantejos de
comprovació a l'efecte d'autoritzar la continuació dels treballs.
Així mateix, conforme vagin sent necessaris, per l'Adreça d'obra s'efectuaran els
oportuns replantejos i preses de dades i perfils a efecte de mesuraments amb
l'assistència del Contractista, aixecant-se també acta dels resultats obtinguts.
De les despeses que originin els replantejos seran de compte del Contractista, els de
els seus propis mitjans i personal facilitats, qui vindrà obligat a facilitar el personal i els
elements auxiliars necessaris per efectuar-los en la data que assenyali el Director
d'Obra estant obligat a més a la custòdia i reposició dels senyals establerts.
La resta de les despeses de replanteig, així com altres vinculats a la Direcció
facultativa de les obres, control de qualitat de recepció, liquidacions, etc., no seran per
compte del Contractista.
Tota la informació inclosa en el Projecte relativa a la situació existent al moment de
començar la sobres i al replanteig de les mateixes haurà de ser analitzada i
contrastada pel Contractista. Després de realitzar les comprovacions que consideri
oportunes, el Contractista donarà per rebudes les bases de replanteig i altra informació
que sobre la matèria inclou el Projecte i se subscriurà el corresponent Acta de
Replanteig, en el qual es farà constar les desviacions que es detectin respecte a les
previsions del Projecte. En l'Acta de Replanteig es farà constar l'autorització expressa
del Director d'Obra per al començament de les obres.
El Contractista està obligat a posar en coneixement de l'Adreça d'Obra qualsevol error
o insuficiència que observés en el replanteig encara quan això no hagués estat advertit
en fer-se la comprovació del replanteig. En tal cas, el Contractista podrà exigir que
s'estengui acta complementària en la qual constin les diferències observades i la forma
d'esmenar-les.
1.1.2. Pla i Programa de Treballs
El Contractista està obligat a presentar un Pla amb el seu corresponent Programa de
Treballs desenvolupat d'acord amb el que s'indiqui sobre aquest tema en el PCP, en el
Contracte o en aquest PPTP.
Tant el Pla com el Programa de Treballs hauran d'estar raonats i justificats tenint-se en
compte els terminis d'arribada a l'obra d'equips, materials i mitjans auxiliars i a la
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interdependència de les diferents operacions. Així mateix, el Pla i el Programa de
Treballs tindran en compte la incidència que sobre el seu desenvolupament puguin
tenir les circumstàncies climatològiques, estacionals, de moviment de personal i
quantes de caràcter general siguin estimables.
L'Adreça d'Obra podrà revisar, individual o conjuntament amb el Contractista,
periòdicament, la progressió real dels treballs contractats i els treballs previstos.
Aquestes revisions no eximeixen al Contractista de la seva responsabilitat respecte al
compliment dels terminis contractats, ni d'adoptar les mesures correctores que siguin
necessàries per evitar les desviacions detectades.
Els equips, maquinària i mitjans auxiliars de tota classe que figurin en el Pla de
Treballs ho seran a efectes indicatius. El Contractista està obligat a mantenir en obra i
en servei quants mitjans siguin precisos per al compliment dels terminis del Pla i
Programa de Treballs, així com per a la correcció de les desviacions respecte a aquest
programa que si escau poguessin detectar-se.
1.1.3. Pla de Seguretat i Salut
El Contractista està obligat a presentar el Pla de Seguretat i Salut d'acord amb l'indicat
en el PCP, en el contracte o a l'apartat de documentació a presentar pel Contractista
del capítol I d'aquest PPTP. Aquest pla haurà de realitzar una anàlisi de les diferents
operacions a realitzar durant l'execució de les obres així com un estudi dels riscos
generals i específics derivats d'aquelles, definint-se les mesures de prevenció i/o
protecció que s'hauran d'adoptar en cada cas.
El Contractista està obligat a complir i fer complir les disposicions vigents en matèria
de seguretat i salut en les obres, i en particular la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals i el RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les
obres de construcció, així com les mesures que dictin la Inspecció de Treball i altres
organismes competents.
1.1.4. Afeccions, serveis afectats i interferències amb l'explotació del Port i a
tercers
L'àmbit geogràfic de les obres està inclòs dins de la zona de servei competència de
l'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA (APB). En conseqüència, en el que a
ocupació de terrenys es refereix, les obres no afecten a propietats i/o drets de tercers.
No obstant l'anterior, si durant l'execució dels treballs es detectés la presència de béns
i serveis vinculats a terceres parts no detectats en el Projecte, el Contractista notificarà
aquest fet a l'Adreça d'Obra i realitzarà les recerques pertinents per avaluar l'abast
precís de l'afecció i prendrà les mesures necessàries per efectuar el desviament o
retirada dels serveis que siguin necessaris en completa coordinació amb l'Adreça
d'Obra. L'execució del desviament i/o retirada comptarà amb l'aprovació expressa del
titular del servei afectat que el Contractista haurà de recaptar oportunament.
Respecte a l'afecció sobre els serveis existents a la zona, es conclou que no
existeixen serveis que es vegin afectats per l'execució de les obres objecto del
Projecte.
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Referent a l'obtenció de material per a l'execució dels diferents farciments, aquests
procediran del mateix dragatge previ a la col·locació de la estructura flotant.
En tot cas, el Contractista haurà de tenir en compte a la programació dels seus
treballs, que no es produeixin, per la seva causa, interferències en el normal
desenvolupament de les labors portuàries, ni perjudiqui a les activitats desenvolupades
per tercers, dins del recinte portuari.
La marxa de les obres estarà a tot moment supeditada a les condicions que exigeixen
els treballs d'explotació del Port i al moviment de vaixells, havent de quedar
assegurada a tot moment l'operativitat dels atraquis.
1.1.5. Variacions pel que fa a les dades de Projecte
Si l'Acta de Comprovació del Replanteig o l'execució dels treballs posen de manifest
variacions pel que fa a les dades de Projecte, aquestes es comunicaran
immediatament a l'Adreça d'Obra.
L'Adreça d'Obra estarà facultada a decidir la forma de procedir en aquests casos i les
accions a adoptar en funció del tipus de variacions que es detectin. En el cas que
l'esmena de les variacions detectades impliqui la realització d'obres no previstes en el
Projecte, serà aplicable l'indicat a l'apartat d'aquest PPTP dedicat a modificacions
d'obra, del capítol I.
1.1.6. Escombreres, productes de préstec i lloguer de pedreres
Excepte en el que expressament s'indica en el Projecte, el Contractista, sota la seva
única responsabilitat i risc, triarà els llocs apropiats per a l'extracció i abocament de
materials naturals que requereixi l'execució de les obres i es farà càrrec de les
despeses per cànon d'abocament o lloguer de préstecs i pedreres, així com de
l'obtenció de tots els permisos necessaris per a la seva utilització i accés.
1.1.7. Instal·lacions, elements auxiliars i mitjans mecànics
El Contractista queda obligat a disposar a la seva costa edificis auxiliars per a les
seves oficines, magatzems, instal·lacions sanitàries, etc. amb caràcter provisional
mentre durin els treballs objecto d'aquest Projecte.
Així mateix, correrà per compte del Contractista l'enganxi i el subministrament
d'energia elèctrica, aigua potable, subministrament de combustible i altres mitjans
auxiliars, els quals es realitzaran d'acord amb els reglaments vigents i les normes de
les companyies subministradores.
La retirada de les instal·lacions i mitjans auxiliars, inclosa la remoció de les estructures
flotants i obres enterrades, es realitzarà durant els quinze (15) dies després de
finalitzades les obres, transcorreguts els quals l'Adreça d'Obra podrà realitzar aquesta
retirada, si aquesta encara no hagués estat realitzada, amb càrrec al Contractista.
Elements auxiliars i mitjans mecànics:
El Contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a efectuar els transports,
proporcionar els magatzems, mitjans de transport, màquines i útils de totes classes
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necessàries per a l'execució de tots els treballs, ja sigui de les obres definitives com de
les auxiliars.
Està obligat així mateix a assegurar el maneig, entreteniment, reparacions i, de
manera general, el manteniment en bon estat d'ús o de funcionament de tot aquest
material fix o mòbil.
No podrà reclamar si en el curs de les obres i per al compliment normal del programa
de treballs es veiés precisat a augmentar la importància del seu material en qualitat o
quantitat en relació amb les seves previsions inicial.
Tots els elements auxiliars i mitjos mecànics s'entenen exclusivament dedicats a
l'execució dels treballs compresos en el Projecte, que una vegada incorporats a l'obra
no podran ser retirats sense una autorització escrita de l'Adreça de l'Obra.
1.1.8. Espais necessaris per a les obres
A l'efecte d'aquest Projecte, es considera com a zona de lliure disposició una
superfície suficient per dur a terme la construcció de tres elements flotants, amb la
geometria i situació exacta que al seu moment s'acordi amb l'Adreça d'Obra. També es
disposarà d'un dic sec per poder fer després el transport i fondeig de a la vegada de
tres estructures. Aquestes obres no seran a càrrec del contractista i seran realitzades
per l'autoritat portuària del Port de Barcelona.
Així mateix, el Contractista podrà disposar, si això anés necessari i sota autorització
expressa de l'Adreça d'Obra, d'una zona condicionada pel fondeig de la estructura
flotant a l'interior de la dàrsena dels molls de l'Ampliació.
No obstant l'anterior, el Contractista podrà utilitzar els terrenys exteriors a l'APB que
estimi oportuns, sent del seu compte l'adquisició dels mateixos o la indemnització per
la seva ocupació temporal i altres responsabilitats, estant obligat a comunicar a l'APB
la seva situació, superfícies i característiques, així com el preu o indemnització que
hagi abonat, que es justificarà documentalment.
El Contractista estarà obligat a transferir a l'APB, en plena possessió, els terrenys
adquirits quan aquest li requereixi per a això, per estimar lliurement que així convé als
interessos de l'APB. En tal cas, l'APB li avançarà a compte, en la primera certificació
que s'estengui, el preu que el Contractista hagués abonat i li carregarà, des d'aquest
moment, un cànon idèntic a l'aplicat per l'AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA
a altres concessionaris que operin a la mateixa àrea, que es deduirà de les
successives certificacions, saldant-se la diferència en liquidar l'obra.
El Contractista podrà construir parcs guanyant terrenys al mar dins de la zona
Portuària mitjançant farciments, diferents dels previstos en projecte, prèvia autorització
del Director de l'APB i atenint-se a les seves instruccions. Aquests farciments seran de
compte i costa del Contractista qui no haurà d'abonar cànon d'ocupació, però
quedaran en propietat de l'APB des del moment de la seva construcció.
Per l'ocupació de terrenys consolidats dins de la zona de servei competència de l'APB
i abans de l'inici de les obres, el Contractista abonarà les taxes o cànons que a cada
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moment estiguin reglamentàriament establerts, excepte
específicament en el Projecte com de lliure disposició.

para

els

designats

1.1.9. Instal·lacions auxiliars
Són aquelles instal·lacions indispensables per realitzar les unitats d'obra objecto del
Projecte.
Constitueix una obligació del Contractista l'estudi i construcció al seu càrrec, de totes
les instal·lacions auxiliars de les obres, incloses les obres provisionals necessàries per
a l'execució de les definitives, així com els accessos i camins de servei de les obres.
Durant l'execució dels treballs seran de càrrec del Contractista la conservació i
reparació de totes les instal·lacions auxiliars, inclosos els accessos i camins de servei
de l'obra.
El Contractista estarà obligat a la seva costa i risc a desmuntar, demolir i transportar
fora de la zona de les obres, al final de les mateixes, tots els edificis, fonamentacions,
elements, encofrats i material inútil que li pertanyi o hagin estat utilitzats per ell amb
excepció dels quals explícitament i per escrit determini l'Adreça d'Obra.

Control de producció en les instal·lacions

S'haurà de mantenir un "control de producció” i una vigilància intensa sobre l'estat i
funcionament de les instal·lacions, mitjançant inspeccions sistemàtiques realitzades
diàriament en cada torn de treball, en les quals es comprovin i anotin els següents
aspectes com a mínim:










Apilaments d'àrids, graves, material filtrant, etc.; estat general del material,
contaminació entre les diverses grandàries, drenatge, etc. Es portarà a més
una comptabilitat de consums per torn de treball.
Sitges de ciment: temperatura del ciment, temps d'estada, identificació de les
partides, etc. Es portarà a més una comptabilitat de consum per torn de treball.
Planta de dosatge de formigons: funcionament i tarat de bàscules, possibles
pèrdues de material ja dosat, registre de pesades per pastada, etc. El tarat de
bàscules es farà una vegada al mes, mitjançant comprovació estàtica,
admetent-se una tolerància de +0,05%.
Amassadora de formigons: estat dels agitadors de l'amassadera, temps de
pastat, volum de la pastada, etc.
Transport en general: possibles segregacions, temps d'utilització, canvis
d'humitat, etc.
Abocaments en general: altura d'abocament, espessor de tongada, uniformitat
d'aquest espessor, possibles segregacions, etc.
Compactació en general: funcionament dels vibradors o compactadores en
general, maneig i utilització dels mateixos, temps, etc.
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1.1.10. Oficina per a l'Adreça d'Obra
El Contractista facilitarà a l'Adreça d'Obra i al seu personal auxiliar en la mateixa, una
oficina situada a la zona de les obres degudament condicionada amb telèfon, estris,
útils de treball, serveis, etc., durant el temps de durada de les mateixes.
Tots els costos de construcció i instal·lació de l'oficina per a l'Adreça d'Obra estaran
inclosos al pressupost.
1.1.11. Execució de les obres
Les obres i instal·lacions s'executaran d'acord amb les especificacions del present
Plec, els plànols del Projecte i les instruccions del Director d'Obra, qui resoldrà, a més,
les qüestions que es plantegin referents a la interpretació d'aquells documents i a les
condicions d'execució, mesurament i abonament que figurin en el present Plec.
L'ordre d'execució dels treballs haurà de ser aprovada pel Director d'Obra i serà
compatible amb els terminis programats.
Abans d'iniciar qualsevol treball, deurà el Contractista posar-ho en coneixement del
Director d'Obra i recaptar la seva autorització.
El Contractista proporcionarà al Director d'Obra i col·laboradors a les seves ordres,
tota classe de facilitats per practicar els replantejos de les Obres, reconeixement i
assajos de materials i peces de la seva preparació o muntatge, i per dur a terme la
vigilància i inspecció de la mà d'obra i de tots els treballs, a fi de comprovar el
compliment de les condicions establertes en aquest Plec, permetent l'accés a totes les
zones de treball, fins i tot a les fàbriques i tallers en què es produeixin o muntin
materials o peces, col·laborant amb l'Adreça d'Obra sense cost addicional algun.
El Contractista queda obligat a senyalitzar a la seva costa les obres objecto del
Contracte, conformement a les instruccions i models que rebi del Director d'Obra.
Les obres a les quals es refereix el present Plego de Prescripcions hauran de quedar
acabades en el termini que s'assenyala en les condicions de licitació per a l'execució
per contracta. El termini començarà a explicar a partir de les dotze (12) hores de
l'endemà al de la signatura de l'Acta de Comprovació del Replanteig.

1.1.12. Consideracions generals sobre el mesurament de les obres
Totes les despeses de mesurament i comprovació dels mesuraments de les obres i de
la seva qualitat, durant el termini d'execució d'ella, seran de compte del Contractista.
El Contractista està obligat a proporcionar al seu càrrec quants mitjans reclami
l'Adreça d'Obra per a tals operacions, així com a realitzar-les, sotmetent-se als
procediments que se li fixi, i a subscriure els documents amb les dades obtingudes,
consignant en ells, de manera clara i concís, les observacions i objeccions, a reserva
de presentar altres dades en el termini de tres (3) dies, expressant el seu desacord
amb els documents citats. Si es negués a alguna d'aquestes formalitats, s'entendrà
que el Contractista renuncia als seus drets respecte a aquests extrems i es conforma
amb les dades de l'Adreça d'Obra.
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El Contractista tindrà dret al fet que se li lliuri duplicat de quants documents tinguin
relació amb el mesurament i abonament de les obres, havent d'estar subscrits per
l'Adreça d'Obra i el Contractista i sent pel seu compte les despeses que originin tals
còpies.
1.1.13. Condicions generals de valoració
Solament seran abonades les unitats d'obra executades conformement a les
condicions que assenyala aquest Plec, que figuren en els Documents del Projecte o
que hagin estat ordenades per l'Adreça d'Obra.
Les parts que hagin de quedar ocultes, com a fonaments, elements d'estructures, etc.,
es ressenyaran per duplicat en un croquis, signat per l'Adreça d'Obra i el Contractista.
En ell figuraran quants dades serveixin de base per al mesurament, com a dimensions,
pes, armadures, etc., i tots aquells altres que es considerin oportuns. En cas de no
complir-se els anteriors requisits, seran per compte del Contractista les despeses
necessàries per descobrir els elements i comprovar les seves dimensions i bona
construcció.
En els preus de cada unitat d'obra es consideren inclosos els treballs, mitjans auxiliars,
energia, maquinària, materials i mà d'obra necessaris per deixar la unitat
completament acabada, totes les despeses generals, com a transports,
comunicacions, càrrega i descàrrega, proves i assajos, desgast de materials auxiliars,
costos indirectes, instal·lacions, impostos, drets i patents, etc., sempre que no estiguin
mesurats o valorats independentment al Pressupost. El Contractista no tindrà dret a
indemnització alguna, com a excedent dels preus consignats, per aquests conceptes.
Es consideraran inclosos en els preus aquells treballs preparatoris que siguin
necessaris, tals com a camins d'accés, anivellacions, tancaments, etc., sempre que no
estiguin mesurats o valorats al Pressupost.
En cas de contradicció entre la unitat de mesurament expressat en els Quadres de
Preus i als apartats d'aquest capítol, prevaldrà el que s'indica en els Quadres de
Preus.
1.1.14. Abonament d'unitats d'obra no previstes en el contracte
Totes les unitats d'obra que es necessitin per acabar completament les del Projecte i
que no hagin estat definides en ell, s'abonaran als preus contradictoris acordats en
obra i aprovats prèviament per l'Administració. A la seva execució haurà de precedir, a
més de l'aprovació administrativa, la realització de plànols de detall, que seran
aprovats per l'Adreça d'Obra.
Si no hi hagués conformitat per a la fixació d'aquests preus entre l'Administració i el
Contractista, quedarà aquest rellevat de la construcció de la part de l'obra que es
tracti, sense dret a indemnització de cap classe, abonant-se no obstant això els
materials que siguin de rebut i que haguessin quedat sense emprar per la modificació
introduïda.
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Quan es procedeixi a l'ocupació dels materials o execució de les obres que es tracti,
sense la prèvia aprovació dels preus que hagin d'aplicar-se'ls, s'entendrà que el
Contractista es conforma amb el que fixi l'Administració.
1.1.15. Obres defectuoses però acceptables
Si existissin obres que anessin defectuoses però acceptables segons el parer de
l'Adreça d'Obra, aquesta determinarà el preu o partida d'abonament que pugui
assignar-se, després de sentir al Contractista. Aquest podrà optar per acceptar la
resolució o refer-les conformement a les condicions d'aquest Plec, sense que el termini
d'execució excedeixi del fixat.
1.1.16. Manera d'abonar les obres concloses i les incompletes
Les obres concloses, executades amb subjecció a les condicions d'aquest Plec i
documents complementaris, s'abonaran, prèvies els mesuraments necessaris, als
preus consignats en el Quadre de Preus nº 1, incrementats amb els coeficients
reglamentaris especificats al Pressupost General.
Quan a conseqüència de rescissió o per una altra causa, anés necessari valorar obres
incompletes, s'aplicaran els preus del Quadre de Preus nº 2, sense que pugui
presentar-se la valoració de cada unitat d'obra en una altra forma que l'establerta en
aquest Quadre.
En cap d'aquests casos el Contractista tindrà dret a reclamació alguna, fundada en la
insuficiència dels preus dels Quadres o en omissió del cost de qualsevol dels elements
que constitueixen els referits preus.
En el supòsit al fet que fa referència el paràgraf segon d'aquest apartat, el Contractista
haurà de preparar els materials que tingui apilats perquè estiguin en disposició de ser
rebuts en el termini que a aquest efecte determini l'Adreça d'Obra, sent-li abonat
d'acord amb l'expressat en el Quadre de Preus nº 2.
1.1.17. Obres a l'excés
Quan les obres executades a l'excés per errors del Contractista, o qualsevol altre
motiu que no derivi d'ordres expresses de l'Adreça d'Obra, perjudiqués en qualsevol
sentit a la solidesa o bon aspecte de la construcció, el Contractista tindrà obligació de
demolir a la seva costa la part de l'obra així executada i tota aquella que sigui
necessària per l'hagut de trabazón de la qual s'ha de construir de nou, conformement
al Projecte.
Les graves i farciments de material de pedrera que siguin col·locats fora de perfils de
projecte hauran de retirar-se i substituir-se pel material que hi hagués en la secció
tipus, tret que el Contractista proposi, i s'accepti, mantenir-los, en aquest cas
s'abonaran al preu del material que hagués hagut d'utilitzar-se si és de menor preu. Si
aquells excessos quedessin en zones de navegació, hauran de retirar-se en tots els
casos.
1.1.18. Transports
En la composició de preus s'ha comptat amb les despeses corresponents als
transports, partint d'unes distàncies mitjanes teòriques. Se sobreentén que els preus

Pàgina 18 de 159

Plec de Prescripcions Tècniques

dels materials a peu d'obra no es modificaran sigui quin sigui l'origen dels mateixos,
sense que el Contractista tingui dret a reclamació alguna per al·legar origen diferent o
majors distàncies de transport.
1.1.19. Penetració en els fons i seients
La penetració en els fons marins dels materials col·locats o abocaments per a la
construcció de les obres no serà objecte d'abonament, havent de per tant el
Contractista considerar-la inclosa en els preus de les diferents unitats d'obra.
S'abonaran per tant les diferents partides de materials col·locats en les obres en
funció dels mesuraments d'aquelles deduïdes a partir de les seccions construïdes,
considerant com a punt de partida les rasants inicials preses de forma contradictòria
abans del començament dels treballs i, com a dada última, les rasants finals una
vegada aconseguides les cotes previstes en el Projecte o dictades per l'Adreça d'Obra.
En particular, en els preus estan inclosos la possible penetració del material, els
seients del fons, els seients del propi material, fins i tot la part proporcional de les
possibles sobreelevaciones inicials dels farciments, necessàries per aconseguir
finalment les cotes de Projecte.
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1.2. CONDICIONAMENT DE LA ZONA D'INFLUÈNCIA DE LA
ESTRUCTURA FLOTANT
1.2.1. Condicions generals
Tal com s'indica en els plànols de Projecte, les estructures flotants per als
aerogeneradors que es constituiran en el dic sec.
A la vista de les dades batimètriques de partida, resultarà necessari dur a terme una
actuació puntual a la zona de la estructura flotant, consistent en la retirada d'aquells
materials que suposin un obstacle per a la col·locació de la estructura d’amarratge
(pilot de succió) en les condicions anteriorment indicades.
1.2.2. Execució dels treballs
Abans de començar els treballs, i amb assistència del Contractista, es procedirà, pel
personal de l'Adreça d'Obra, a la presa de les dades batimètriques necessàries per
tenir un coneixement perfecte de la zona d'influència del Projecte, i més concretament,
de la zona de estructura flotant dels aerogeneradors.
A partir d'aquestes dades es confeccionaran els oportuns perfils transversals que
representin l'estat inicial de calats en cadascuna de les zones susceptibles de ser
condicionades. Aquests plànols, degudament conformats pel Contractista i l'Adreça
d'Obra, quedaran incorporats a l'Acta de Comprovació del Replanteig, subscrita
segons l'apartat 1.1.1. d'aquest Plec.
Després d'aquests treballs previs, es procedirà a l'eliminació de tot aquell material que
quedi dins de la zona de estructura flotant i que suposi un obstacle per garantir les
condicions de estructura flotant especificades.
El Contractista haurà d'executar els treballs de manera que no quedi cap material per
sobre de la cota especificada en els plànols a la zona de estructura flotant, no
admetent-se, en conseqüència, tolerància alguna per defecte.
Per a l'execució d'aquesta unitat d'obra s'empraran els mitjans necessaris, ja siguin
marítims, terrestres o una combinació de tots dos, fins a assegurar les condicions
anteriorment indicades.
Abans de començar les obres de condicionament de la estructura flotant dels
aerogeneradors, el Contractista presentarà a l'Adreça d'Obra una relació completa dels
equips que es proposa emprar, que es trobaran en perfectes condicions de treball. No
obstant l'anterior, el compliment d'aquest requisit no representa per part de l'Adreça
d'Obra acceptació alguna d'aquest equip com el més idoni per a l'execució dels
treballs, quedant vigent la responsabilitat del Contractista quant al resultat de la seva
ocupació.
No obstant això, si durant l'execució dels treballs, i segons el parer de l'Adreça d'Obra
a la vista dels rendiments obtinguts, no s'estimen adequats els mitjans de treball
emprats pel Contractista, podrà exigir-se al mateix la immediata substitució parcial o
total d'aquests equips, sense que per això pugui reclamar modificació alguna en el
preu ni en el termini d'execució, quedant els nous mitjans que substitueixin als inicials
afectes a l'obra sota les mateixes condicions que els substituïts.
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La retirada de materials del fons del mar en les proximitats de la estructura flotant dels
aerogeneradors s'executarà amb el mar en calma.
A l'efecte de mesurament i valoració de la unitat de “Retirada de materials situats dins
de la traça de estructura flotant dels aerogeneradors”, es considera un únic tipus de
material a extreure. Tot el material extret serà tractat segons l'especificat en el
document del Projecte dedicat a la Gestió de Residus de Construcció i Demolició.
Les dades que es proporcionen en el Projecte respecte als calats, volums i naturalesa
dels materials a extreure són orientatius i qualsevol variació en els mateixos no
suposarà variació alguna dels preus que figuren en el Quadre de Preus nº 1.
Durant l'execució dels treballs, el Contractista estarà obligat a donar pas als vaixells
que entrin i surtin del Port, no entorpint les maniobres d'atraqui i desatraque dels
mateixos i vindrà obligat a complir quantes instruccions rebi referent al personal
d'explotació del Port.
1.2.3. Mesurament i abonament
S'entén per material extret en zona de estructura flotant, el material situat per sobre de
la cota -8,00 a la zona dels pilots, que ha de ser extret per al condicionament
d'aquesta zona de estructura flotant.
El mesurament del volum de material extret es realitzarà per diferència entre els perfils
obtinguts prèviament a l'execució dels treballs (inclosos en l'Acta de Comprovació del
Replanteig) i els perfils conformats pel Contractista, i aprovats per l'Adreça d'Obra,
després de la finalització dels treballs de condicionament.
No seran d'abonament en cap cas els volums de materials extrets per sota de la cota
teòrica assenyalada en els plànols, aquells que quedin fos de la zona d'influència de
estructura flotant dels aerogeneradors, o aquells que no hagués ordenat expressament
l'Adreça d'Obra.
Els perfils es prendran contradictòriament amb un sistema de posicionament automàtic
en planta que incorpori també automàticament les cotes d'aigua des del zero (±0,00),
preses amb una ecosonda pel seu canal de 210 Kilohercis. Amb aquest mateix
procediment es mesuraran els perfils d'obra executada, no admetent-se cap una altra
mesura que sigui realitzada per altres mètodes.
La unitat de material extret en zona de estructura flotant s'abonarà com a partida
alçada a justificar, sobre la base dels preus simples inclosos en aquest Projecte i en el
corresponent annex de justificació de preus.
Una vegada acabades les obres d'extracció de materials a la zona de la estructura
flotant, es procedirà, pel personal de l'Adreça d'Obra i amb assistència del
Contractista, a l'aixecament d'un nou plànol amb l'estat de calats aconseguits, a la
vista del com podrà, el Director d'Obra, donar per acabades definitivament les obres
de condicionament o bé obligar al Contractista a la seva terminació si en algun punt no
s'hagués aconseguit els calats assenyalats en els plànols.
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2. CONTROL DE QUALITAT
Els assajos hauran de realitzar-se en Laboratori Oficial o en privat, oficialment
homologat, sent els seus resultats els que regiran la bona execució de les obres.
L'Adreça d'Obra pot ordenar al Contractista que es realitzin els assajos i anàlisis de
materials i unitats d'obra que en cada cas crea pertinents, fixant per a això el nombre,
forma, dimensions i altres característiques que han de reunir les mostres i provetes per
al seu assaig i anàlisi.
L'import d'aquests assajos ha de considerar-se inclòs en el preu de les unitats d'obra.
L'import total dels assajos ascendirà fins al 1% del Pressupost d'Adjudicació,
descomptant-se del mateix el cost dels assajos que els seus resultats no siguin
acceptables. L'Adreça d'Obra podrà ordenar l'execució d'un nombre major d'assajos,
que el cobert per l'anterior xifra, sent abonats aquells els resultats dels quals siguin
acceptables.
L'import assignat a assajos (1% del Pressupost d'Adjudicació), que no sigui gastat total
o parcialment, serà descomptat del pressupost real d'execució, a la liquidació de l'obra.
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - ÀRIDS
B032 - SABLONES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granítica
CARACTERISTICAS GENERALS:

meteorizada,

obtinguda

per

excavació.

El tipus de material utilitzat serà l'indicat en la DT o en defecte d'això el que determini
la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química.
Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions nocives per a
l'estructura, per a altres capes de ferma, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció es retirarà la capa vegetal. Estarà exempta d'argiles, margas o altres
matèries estranyes. La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNEIX 7-050) serà inferior a
2/3 en pes de la qual passa pel tamís 0,40 (UNEIX 7-050).
La composició granulométrica estarà en funció del seu ús i serà la definida en la
partida d'obra en què intervingui, o si no consta, la fixada explícitament per la DF.
Al seu torn, l'àrid ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser nets, resistents i
de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50 Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul·la Grandària de l'àrid:
-

Sablón garbellat: <= 50 mm

-

Sablón no garbellat: <= 1/2 espessor de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra
4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

No hi ha normativa d'obligat compliment.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hi hagi un canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assajos
d'identificació del material:












Per cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
Assaig granulométrico (UNEIX EN 933-1),
Assaig d'equivalent de sorra (UNEIX EN 933-8)
I si escau, assaig de blau de metilè (UNEIX EN 933-9)
Per cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
Determinació dels límits d'Atterberg (UNEIX 103103 i UNEIX 103104)
Assaig Próctor Modificat (UNEIX 103501)
Humitat natural (UNEIX EN 1097-5)
Per cada 20000 m3 o 1 vegada al mes si el volum executat és menor:
Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
Assaig CBR (UNEIX 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum
executat és menor.

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assajos si considera
que els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la
unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Se seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assajos d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTES
B05A - LECHADAS I MATERIALS PER REJUNTADO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B05A1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material format per la mescla d'un conglomerante, càrregues minerals i additius, apte
per al replà de juntes entre diferents materials, o protegeix contra la corrosió
armadures actives d'elements pretesados o postesados
S'han considerat els següents tipus:




Mescla de caràcter coloidal composta principalment de ciment, aigua i,
eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures
pretesadas i postesadas
Material format per la mescla d'un conglomerante, càrregues minerals i
additius, apte per emplenar les juntes entre rajoles ceràmiques que formen el
revestiment de parets o paviments situats en interior o exterior.

S'han considerat els següents tipus de material per rejuntado de rajoles ceràmiques:




Material de rejuntado cementoso (CG): Mescla de conglomerante hidràulic,
càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament necessita
incorporar aigua o addició líquida al moment abans del seu ús.
Material de rejuntado de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques,
càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una
reacció química.

LECHADA DE CIMENT:
Els components de la lechada: aigua, àrids, ciment i additius, compliran les condicions
generals com a components del formigó, a més de les indicades en aquest apartat.
S'establirà la fórmula de treball de la lechada, que inclourà com a mínim, les següents
dades:







La granulometria dels àrids (si és el cas).
El dosatge de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la
mescla total.
La resistència a compressió de la lechada a 28 dies.
La consistència de la lechada.
El temps de mescla i pastat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.

En la preparació de la mescla es dosaran els materials sòlids, en pes. Es prohibeix
l'elaboració manual de la mescla.
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El temps de pastat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no serà
inferior a 2 minuts ni superior als 4 minuts.
La sorra serà de grans silícicos o calcaris i no ha de contenir impureses o substàncies
perjudicials com a àcids o partícules laminares com a mica o pissarra.
Els additius que s'usin no contindran substàncies que puguin perjudicar a les
armadures o a la lechada, com poden ser els sulfurs, clorurs o nitrats, i compliran:








Contingut: < 0,1%
Cl < 1 g/l d'additiu del líquid
pH segons fabricant
Extracte sec ±5% del definit pel fabricant Les lechadas d'injecció compliran
que:
El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
El contingut d'ió sulfat (SOTA3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
El contingut d'ió sulfuro (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment

Les lechadas d'injecció tindran les següents propietats segons UNEIX EN 445:


















Fluïdesa en el con de Marsh: 17 < F < 25
Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
A les 3 h: <= 2% en volum
Màxima: <= 4% en volum
Als 24 h: 0%
pH de l'aigua: >= 7
Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
Expansió: <= 10%
Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2(30 N/mm2)
Reducció volumètrica: <= 1%
Expansió volumètrica: <= 5%
Resistència a la compressió a 28 dies: >= 30 N/mm2
Enduriment:
Inici: >= 3h
Final: <= 24h
Absorció capil·lar a 28 dies: > 1 g/cm2

En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla serà superior que
la indicada per a beines horitzontals.
LECHADA PER A CERÀMICA:
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
LECHADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CEMENTOSO (CG):
S'han considerat les següents classes en funció de les característiques addicionals:


CG 1: Material de rejuntado cementoso normal
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CG 2: Material de rejuntado cementoso millorat, amb característiques
addicionals (alta resistència a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)

Característiques fonamentals:












Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m
Absorció d'aigua (EN 12808-5):
Després de 30 min: <= 5 g
Després de 240 min: <= 10 g Característiques addicionals:
Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
Absorció d'aigua (EN 12808-5):
Després de 30 min: <= 2 g
Després de 240 min: <= 5 g

LECHADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):






Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN LA LECHADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries perquè no s'alterin les seves
característiques. Emmagatzematge: No s'utilitzarà una vegada passats 30 min des del
moment del seu pastat. SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN LA
LECHADA PER A CERÀMICA
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració
de les seves característiques. Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs
secs, sense contacte directe amb el sòl i protegit de la intempèrie, de manera que no
s'alterin les seves condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

LECHADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra. LECHADA PER A
CERÀMICA:
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Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra
4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

LECHADA DE CIMENT:
*
Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de prescripcions
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG 3/75)
Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
UNE-EN 445:2009 Lechadas per a tendons de pretesat. Mètodes d'assaig. UNE-EN
447:2009 Lechadas per a tendons de pretesat. Requisits bàsics. LECHADA PER A
CERÀMICA:
*
UNE-EN 13888:2009 Materials de rejuntado per a rajoles ceràmiques.
Requisits, avaluació de la conformitat, classificació i designació.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LA
LECHADA DE CIMENT:
El subministrador posarà a la disposició de la DF si aquesta ho sol·licita, la
documentació relacionada amb els materials que componen la lechada de ciment,
acreditant el marcat CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels materials dels
capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)
CONDICIONS DE MARCAT I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LA LECHADA
PER A CERÀMICA:
En l'embalatge o en l'albarà de lliurament constaran les següents dades:













Nom del producte
Marca del fabricador i lloc d'origen
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
Referencia a la norma UNE-EN 13888
Tipus de material de rejuntado
Instruccions d'ús:
Proporcions de mescla
Temps de maduració: interval de temps des del moment de realitzar la mescla i
el moment en què està llest per ser aplicat
Vida útil: interval de temps màxim que el material pot ser utilitzat després de
realitzar la mescla
Manera d'aplicació
Temps que ha de transcórrer fins a realitzar la neteja i permetre l'ús
Àmbit d'aplicació
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OPERACIONS DE CONTROL EN LES LECHADAS DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:





Estudi i aprovació del dosatge de la lechada.
Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps de pastat,
relació aigua/ciment i quantitat d'additiu.
Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies durant la seva execució, es
realitzarà:
Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de
lechada de ciment, segons UNEIX EN 1015-11.

CRITERIOS DE PRESA DE MOSTRES EN LES LECHADAS DE CIMENT:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
LES LECHADAS DE CIMENT:
No s'acceptarà la lechada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les
especificacions indicades.
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B065RH0B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4º de la llei 21/1992
d'Indústria i el Reial decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERISTICAS DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, el seu dosatge, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosatge i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:













Consistència
Grandària màxima de l'àrid
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosatge
La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o
pretesat La designació per propietats es realitzarà d'acord amb el format: TR/C/T/A
T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA per al formigó armat, i
HP per al formigó pretesat
R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-5055-60-70-80-90-100)
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluïda, B tova, P plàstica i S
seca
T: Grandària màxima de l'àrid en mm.
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima de l'àrid, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment)
En els formigons designats per dosatge, el peticionari és responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima de l'àrid,
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consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha utilitzat.
En els formigons amb característiques especials o unes altres de les especificades en
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar seran
especificats abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de
la norma EHE-08. Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesadas,
podrà contenir cendres volants sense que aquestes excedeixin del 20% del pes del
ciment, i si es tracta de fum de sílice no podrà excedir del 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar
l'ús de cendres volants o fum de sílice per a la seva confecció. En estructures
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat
mínima de ciment s'especifica en l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 La central que
subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de
la DF, o disposarà d'un distintiu oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNEIX_EN 450. Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de
l'EHE-08 i complir la UNEIX EN 934-2 En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha
de superar el 5% del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:



Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:



fcm (t) = ßcc(t)•fcm
ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on fcm: resistència mitjana a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment
(= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), =
0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:




Formigons en massa >= 20 N/mm2
Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 Tipus de ciment:
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNEIX 80307)
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Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNEEN 197-1)
Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM
II/A-P i CEM II/A- M(V,P) (UNE-EN 197-1)
Es consideren inclosos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNEIX
80305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNEIX 80303-1 i UNEIX 80303-2), i
els de baixa calor d'hidratació (UNE-EN 14216)

Classe de ciment: 32,5 N Densitats dels formigons:





Formigons en massa (HM):
2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
Formigons armats i pretesats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:





Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
En totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08,
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant
el tipus d'exposició més favorable ha de ser:




Formigó en massa: <= 0,65
Formigó armat: <= 0,65
Formigó pretesat: <= 0,60

Seient en el con d'Abrams (UNEIX EN 12350-2):






Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluïda: 10-15 cm
Consistència líquida: 16-20 cm

La consistència (L) líquida solament es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificante Ió clor total aportat per components del formigó no superarà:




Pretesat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fisuración: <= 0,4% pes de ciment
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Quantitat total de fins (tamís 0,063) en el formigó, corresponents als àrids i al ciment:








Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 Toleràncies:
Seient en el con d'Abrams :
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Consistència fluïda: ± 2 cm
Consistència líquida: ± 2 cm

FORMIGONS PARA PILOTIS HORMIGONADOS "IN SITU"
Grandària màxima de l'àrid. El menor dels valors següents:










<= 32 mm
<= 1/4 de la separació entre barres d'acer longitudinals Dosatges de pastat:
Contingut de ciment:
formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
Contingut de fins d<0,125 (ciment inclòs):
àrid gruixut d>8 mm: >= 400 kg/m3
àrid gruixut d<=8 mm: >= 450 kg/m3 Consistència del formigó:

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

Assento con

¦

d'Abrams (mm)

¦

Condicionis
¦

d'ús

¦

¦

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

130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec

¦

¦

H >= 160 ¦ - Formigó bombat, submergit o

¦

¦
¦

¦ abocament sota aigua amb tub tremie ¦
H >= 180 ¦ - Formigó submergit, abocament baix ¦

+-----------------------------------------------------------+
El formigó tindrà la docilidad i fluïdesa adequada, i aquests valors es mantindran
durant tot el procés d'hormigonado, per evitar embusos en els tubs d'hormigonar .
FORMIGONS PER A PANTALLES HORMIGONADAS "IN SITU"
Contingut mímino de ciment en funció de la grandària màxima de l'àrid:
+------------------------ --+
¦

Grandària

¦ Continguda ¦
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¦ màxim de el ¦ mínim de ¦
¦ àrid(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦

32

¦

350

¦

¦

25

¦

370

¦

¦

20

¦

385

¦

¦

16

¦

400

¦

+-------------------------- +
Grandària màxima de l'àrid. El més petit dels següents valors:











<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals Dosatge de pastat:
Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
Àrid gruix D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
Àrid gruix D > 16 mm: = 400 kg/m3
Seient en con d'Abrams : 160 < A < 220 mm

El formigó tindrà la docilidad i fluïdesa adequada, i aquests valors es mantindran
durant tot el procés d'hormigonado, per evitar embusos en els tubs d'hormigonar .
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no s'ha d'iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:







La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid en la
mescla.
La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm;
12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063
mm UNEIX EN 933-2.
El dosatge de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla
total.
La resistència característica a flexotracción a 7 i a 28 dies.
La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire oclòs.
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El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNEIX EN 933-2 no serà
major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams
(UNEIX 83315): <= 6%

(UNEIX 83313): 2-6 cm Proporció d'aire oclòs

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatori l'ús d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporció d'aire oclòs en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:


Assentament en el con d'Abrams : ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó arribarà a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una mescla homogènia i sense haver iniciat l'enduriment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Magatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra
4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
PILOTIS I PANTALLES HORMIGONADAS "IN SITU"
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
Parteix 2. Document Bàsic de Seguretat estructural DB-ES.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Ordre FOM/891/2004, d'1 de març, per la qual s'actualitzen determinats articles del
plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a
ferms i paviments.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCAT I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega una fulla on figurin, com a mínim, les
següents dades:







Identificació del subministrador
Nombre de sèrie de la fulla de subministrament
Data i hora de lliurament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Quantitat de formigó subministrat

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





Resistència a la compressió
Tipus de consistència
Grandària màxima de l'àrid
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08

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









Contingut de ciment per m3
Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
Tipus, classe i marca del ciment
Continiu en addicions
Contingut en additius
Tipus d'additius segons UNEIX_EN 934-2, si n'hi ha
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no hi ha
Identificació del ciment, additius i addicions





Designació específica del lloc de subministrament
Identificació del camió i de la persona que realitza la descàrrega
Hora límit d'ús del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Determinació del dosatge (si és el cas) mitjançant assajos previs de laboratori. Per a
cada dosatge estudiat es realitzaran 3 sèries de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades en la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
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Assajos característics de comprovació del dosatge aprovat. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNEIX EN 12390-3. No seran necessaris aquests assajos si el formigó
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans de l'inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la
norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la profunditat de penetració d'aigua sota
pressió, segons UNEIX EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb el dosatge correcte.
Per totes les pastades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de
qualitat, es realitzaran lots de control de com màxim:








Volum d'hormigonado: <= 100 m3
Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
Temps d'hormigonado <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2;
Nombre de plantes <= 2
Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
Temps d'hormigonado <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2;
Nombre de plantes <= 2
Massissos:
Temps d'hormigonado <= 1 setmana

El nombre de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del
mateix subministrador, i tindran el mateix dosatge.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia pel qual
s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08-08): Serà aplicable a qualsevol estructura, sempre que es
faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant
el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:



Elements d'edificis d'habitatges d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres
Elements d'edificis d'habitatges de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb
llums inferiors a 6,00 metres

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
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La DF podrà eximir la realització dels assajos característics de dosatge quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosatge amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Determinació de la fórmula de treball. Per cada dosatge analitzat es realitzarà:
Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNEIX 83301. Per a
cada sèrie es determinarà la consistència (UNEIX 83313), la resistència a flexotracción
a 7 i a 28 dies (UNEIX 83305) i, si se'l cas, el contingut d'aire oclòs (UNEIX EN 123507).
Si la resistència mitjana resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire oclòs i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest
formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperés els 28 dies i s'introduiran els ajustos
necessaris en el dosatge, i es repetiran els assajos de resistència.

Control de fabricació i recepció.


















Inspecció no sistemàtica en la planta de fabricació del formigó.
Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assajos:
Almenys 2 vegades al dia, 1 al matí i una altra a la tarda:
Assaig granulométrico (UNE-EN 933-1)
Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNEIX EN 933-8)
Terrossos d'argila (UNEIX 7133)
Índex de lajas de l'àrid gruix (UNEIX EN 933-3)
Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNEIX EN 933-2)
Almenys 1 vegada al mes, i sempre que canviï de procedència el
subministrament:
Coeficient de Los Angeles de l'àrid gruix (UNEIX EN 1097-2)
Substàncies perjudicials (EHE)
Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà, diàriament, un assaig
granulométrico (UNEIX EN 933-1).
Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosatge una vegada cada 15
dies.
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.
Recepción de la fulla de subministrament del formigó, per a cada partida.
Es controlarán almenys 2 vegades al dia (matí i tarda):
Contingut d'aire oclòs en el formigó (UNEIX 83315)
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Consistència (UNEIX 83313)
Fabricació de provetes per a assaig a flexotracción (UNEIX 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i la norma EHE. CRITERIS
DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Se seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es
prendrà de pastades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assajos per dia, es realitzaran un al matí i
un altre a la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN
HORMIGON ESTRUCTURAL:

No s'acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a
partir dels valors mitjans dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de
cadascuna de les N pastades controlades d'acord amb:











Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de
garantia conforme amb l'apartat 5.1 de l'annex 19 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 3

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de
garantia conforme amb l'apartat 5.1 de l'annex 19 de l'EHE-08: N >= 1
Otros casos: N >= 4
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de
garantia conforme amb l'apartat 5.1 de l'annex 19 de l'EHE-08: N >= 2
Altres casos: N >= 6

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un vegada efectuats els assajos, s'ordenaran els valors mitjans, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
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En els casos en què el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: f(x) = x K2rN >= fck
on:





f(x) Funció d'acceptació
x Valor intervé dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
K2 Coeficient: Coeficient:
Nombre de pastades:






3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43






rN: Valor del recorregut mostral definit com: rN = x (N) x (1)
x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

Si no es disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua en central d'obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els
quals es controlen en l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:
f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35*Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastadas

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins de
l'interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu seient, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
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L'incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, una vegada ordenades els N
determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés.
Si el nombre de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la
resistència de la pastada més baixa oposada en la sèrie.

S'acceptarà quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi alhora que:

Els resultats dels assajos de consistència compleixen amb els apartats
anteriors
Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
-

Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FORMIGÓ PER PAVIMIENTOS:
-

Interpretació dels assajos característics:

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire oclòs i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, haurà d'esperar-se als resultats a 28 dies i, si escau, s'introduiran els ajustos
necessaris al dosatge, repetint-se els assajos característics.

-

Interpretació dels assajos de control de resistència:

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida.
En un altre cas:
Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà triar entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o

Pàgina 41 de 159

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó

sol·licitar la realització d'assajos d'informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui
igual al doble del minvament de resistència, expressades ambdues en proporció.
Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els
corresponents assajos d'informació.
-

Assajos d'informació:

Abans dels 54 dies d'acabat l'estès del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNEIX
83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNEIX 83306) a edat de 56 dies. La
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà
segons la UNEIX 83302.
El valor mitjà dels resultats dels assajos d'informació del lot es compararà amb el
resultat mitjà corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana
del lot és superior. En cas d'incompliment, han de distingir-se tres casos:
Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, per compte del Contractista.
Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, per compte del
Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble del minvament de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana
de les resistències de les provetes fabricades amb formigó d'aquesta pastada i
assajades a aquesta edat. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient
donat per la taula següent:

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






2 séries: 0,88
3 séries: 0,91
4 séries: 0,93
5 séries: 0,95
6 séries: 0,96
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Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats en la
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B066 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER A PRETESATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B066PH6B.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una
central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4º de la llei 21/1992
d'Indústria i el Reial decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERISTICAS DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, el seu dosatge, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosatge i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:













Consistència
Grandària màxima de l'àrid
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
Resistència característica a compressió per als formigons designats per
propietats
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per
dosatge
La indicació de l'ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o
pretesat La designació per propietats es realitzarà d'acord amb el format: TR/C/T/A
T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA per al formigó armat, i
HP per al formigó pretesat
R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-5055-60-70-80-90-100)
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluïda, B tova, P plàstica i S
seca
T: Grandària màxima de l'àrid en mm.
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó

Pàgina 43 de 159

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima de l'àrid, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment)
En els formigons designats per dosatge, el peticionari és responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima de l'àrid,
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha utilitzat.
En els formigons amb característiques especials o unes altres de les especificades en
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar seran
especificats abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de
la norma EHE-08. Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesadas,
podrà contenir cendres volants sense que aquestes excedeixin del 20% del pes del
ciment, i si es tracta de fum de sílice no podrà excedir del 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar
l'ús de cendres volants o fum de sílice per a la seva confecció. En estructures
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat
mínima de ciment s'especifica en l'article 37.3.2 de la norma EHE-08

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNEIX_EN 450. Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de
l'EHE-08 i complir la UNEIX EN 934-2 En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha
de superar el 5% del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
-

Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard

-

Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a
valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
-

fcm (t) = ßcc(t)•fcm

- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
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(on fcm: resistència mitjana a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de
l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment
(= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), =
0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:










Formigons en massa >= 20 N/mm2
Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 Tipus de ciment:
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),
Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNEIX 80307)
Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNEEN 197-1)
Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM
II/A-P i CEM II/A- M(V,P) (UNE-EN 197-1)
Es consideren inclosos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNEIX
80305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els
resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNEIX 80303-1 i UNEIX 80303-2), i
els de baixa calor d'hidratació (UNE-EN 14216)

Classe de ciment: 32,5 N Densitats dels formigons:





Formigons en massa (HM):
2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
Formigons armats i pretesats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma
EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de
ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:





Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
En totes les obres: <= 500 kg/m3

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08,
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant
el tipus d'exposició més favorable ha de ser:




Formigó en massa: <= 0,65
Formigó armat: <= 0,65
Formigó pretesat: <= 0,60

Seient en el con d'Abrams (UNEIX EN 12350-2):
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Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluïda: 10-15 cm
Consistència líquida: 16-20 cm

La consistència (L) líquida solament es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificante Ió clor total aportat per components del formigó no superarà:




Pretesat: <= 0,2% pes de ciment
Armat: <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fisuración: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (tamís 0,063) en el formigó, corresponents als àrids i al ciment:








Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 Toleràncies:
Seient en el con d'Abrams :
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Consistència fluïda: ± 2 cm
Consistència líquida: ± 2 cm

FORMIGONS PARA PILOTIS HORMIGONADOS "IN SITU"
Grandària màxima de l'àrid. El menor dels valors següents:










<= 32 mm
<= 1/4 de la separació entre barres d'acer longitudinals Dosatges de pastat:
Contingut de ciment:
formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
Contingut de fins d<0,125 (ciment inclòs):
àrid gruixut d>8 mm: >= 400 kg/m3
àrid gruixut d<=8 mm: >= 450 kg/m3 Consistència del formigó:

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

Assento con

¦

d'Abrams (mm)

¦

Condicionis
¦

d'ús

¦

¦

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

130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec

¦
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¦
¦
¦

H >= 160 ¦ - Formigó bombat, submergit o

¦

¦ abocament sota aigua amb tub tremie ¦
H >= 180 ¦ - Formigó submergit, abocament baix ¦

+-----------------------------------------------------------+
El formigó tindrà la docilidad i fluïdesa adequada, i aquests valors es mantindran
durant tot el procés d'hormigonado, per evitar embusos en els tubs d'hormigonar .
FORMIGONS PER A PANTALLES HORMIGONADAS "IN SITU"
Contingut mímino de ciment en funció de la grandària màxima de l'àrid:
+------------------------ --+
¦

Grandària

¦ Continguda ¦

¦ màxim de el ¦ mínim de ¦
¦ àrid(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦

32

¦

350

¦

¦

25

¦

370

¦

¦

20

¦

385

¦

¦

16

¦

400

¦

+-------------------------- +
Grandària màxima de l'àrid. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
-

<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals Dosatge de pastat:

-

Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :

-

Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

-

Formigons submergits: >= 375 kg/m3

-

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

-

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

-

Àrid gruix D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
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-

Àrid gruix D > 16 mm: = 400 kg/m3

-

Seient en con d'Abrams : 160 < A < 220 mm

El formigó tindrà la docilidad i fluïdesa adequada, i aquests valors es mantindran
durant tot el procés d'hormigonado, per evitar embusos en els tubs d'hormigonar .
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no s'ha d'iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid en la
mescla.
La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm;
12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm
UNEIX EN 933-2.
total.

El dosatge de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla

-

La resistència característica a flexotracción a 7 i a 28 dies.

-

La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire oclòs.

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNEIX EN 933-2 no serà
major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams
(UNEIX 83315): <= 6%

(UNEIX 83313): 2-6 cm Proporció d'aire oclòs

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatori l'ús d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporció d'aire oclòs en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
-

Assentament en el con d'Abrams : ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.
El formigó arribarà a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant
una mescla homogènia i sense haver iniciat l'enduriment.
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o
altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Magatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
PILOTIS I PANTALLES HORMIGONADAS "IN SITU"
Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
Parteix 2. Document Bàsic de Seguretat estructural DB-ES.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Ordre FOM/891/2004, d'1 de març, per la qual s'actualitzen determinats articles del
plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a
ferms i paviments.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCAT I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega una fulla on figurin, com a mínim, les
següents dades:

-

Identificació del subministrador
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-

Nombre de sèrie de la fulla de subministrament

-

Data i hora de lliurament

-

Nom de la central de formigó

-

Identificació del peticionari

-

Quantitat de formigó subministrat

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

-

Resistència a la compressió

-

Tipus de consistència

-

Grandària màxima de l'àrid

-

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

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

-

Contingut de ciment per m3

-

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

Tipus, classe i marca del ciment

-

Contingut en addicions

-

Contingut en additius

-

Tipus d'additius segons UNEIX_EN 934-2, si n'hi ha

-

Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no hi ha

-

Identificació del ciment, additius i addicions

-

Designació específica del lloc de subministrament

-

Identificació del camió i de la persona que realitza la descàrrega

-

Hora límit d'ús del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Determinació del dosatge (si és el cas) mitjançant assajos previs de laboratori. Per a
cada dosatge estudiat es realitzaran 3 sèries de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades en la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assajos característics de comprovació del dosatge aprovat. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNEIX EN 12390-3. No seran necessaris aquests assajos si el formigó
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans de l'inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la
norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la profunditat de penetració d'aigua sota
pressió, segons UNEIX EN 12390-8.
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Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb el dosatge correcte.

Per totes les pastades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de
qualitat, es realitzaran lots de control de com màxim:
-

Volum d'hormigonado: <= 100 m3

-

Elements o grups d'elements que treballen a compressió:

Temps d'hormigonado <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2;
Nombre de plantes <= 2

-

Elements o grups d'elements que treballen a flexió:

Temps d'hormigonado <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2;
Nombre de plantes <= 2

-

Massissos:

-

Temps d'hormigonado <= 1 setmana

El nombre de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del
mateix subministrador, i tindran el mateix dosatge.

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els
valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia pel qual
s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
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Control 100x100 (EHE-08-08): Serà aplicable a qualsevol estructura, sempre que es
faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es
comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant
el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
Elements d'edificis d'habitatges d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres

Elements d'edificis d'habitatges de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb
llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assajos característics de dosatge quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosatge amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:

Determinació de la fórmula de treball. Per cada dosatge analitzat es realitzarà:

Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNEIX 83301. Per a
cada sèrie es determinarà la consistència (UNEIX 83313), la resistència a flexotracción
a 7 i a 28 dies (UNEIX 83305) i, si se'l cas, el contingut d'aire oclòs (UNEIX EN 123507).
Si la resistència mitjana resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire oclòs i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest
formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperés els 28 dies i s'introduiran els ajustos
necessaris en el dosatge, i es repetiran els assajos de resistència.

Control de fabricació i recepció.

-

Inspecció no sistemàtica en la planta de fabricació del formigó.
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Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assajos:
-

Almenys 2 vegades al dia, 1 al matí i una altra a la tarda:

-

Assaig granulométrico (UNE-EN 933-1)

-

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

-

Terrossos d'argila (UNEIX 7133)

-

Índex de lajas de l'àrid gruix (UNEIX EN 933-3)

-

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

Almenys 1 vegada al mes, i sempre que canviï de procedència el
subministrament:

-

Coeficient de Los Angeles de l'àrid gruix (UNEIX EN 1097-2)

-

Substàncies perjudicials (EHE)

Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà, diàriament, un assaig
granulométrico (UNEIX EN 933-1).
dies.

Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosatge una vegada cada 15

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

-

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

Es controlaran almenys 2 vegades al dia (matí i tarda):

-

Contingut d'aire oclòs en el formigó (UNEIX 83315)

-

Consistència (UNEIX 83313)

Fabricació de provetes per a assaig a flexotracción (UNEIX 83301) CRITERIS
DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i la norma EHE. CRITERIS
DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Se seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es
prendrà de pastades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assajos per dia, es realitzaran un al matí i
un altre a la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN
HORMIGON ESTRUCTURAL:

No s'acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a
partir dels valors mitjans dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de
cadascuna de les N pastades controlades d'acord amb:
-

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

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de
garantia conforme amb l'apartat 5.1 de l'annex 19 de l'EHE-08: N >= 1

-

Altres casos: N >= 3
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-

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

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de
garantia conforme amb l'apartat 5.1 de l'annex 19 de l'EHE-08: N >= 1
-

Altres casos: N >= 4

-

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

Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de
garantia conforme amb l'apartat 5.1 de l'annex 19 de l'EHE-08: N >= 2
-

Altres casos: N >= 6

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un vegada efectuats els assajos, s'ordenaran els valors mitjans, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en què el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un
control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: f(x) = x K2rN >= fck
on:

-

f(x) Funció d'acceptació

-

x Valor intervé dels resultats obtinguts en les N pastades assajades

-

K2 Coeficient: Coeficient:

-

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

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

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

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43

-

rN: Valor del recorregut mostral definit com: rN = x (N) x (1)

-

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

-

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

-

fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte

Si no es disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua en central d'obra o són
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els
quals es controlen en l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:
f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35*Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastadas

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins de
l'interval corresponent.

Si s'ha definit pel seu seient, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.

L'incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
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Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, una vegada ordenades els N
determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés.
Si el nombre de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la
resistència de la pastada més baixa oposada en la sèrie.

S'acceptarà quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi alhora que:

Els resultats dels assajos de consistència compleixen amb els apartats
anteriors

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

-

Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FORMIGÓ PER PAVIMIENTOS:
-

Interpretació dels assajos característics:

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire oclòs i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, haurà d'esperar-se als resultats a 28 dies i, si escau, s'introduiran els ajustos
necessaris al dosatge, repetint-se els assajos característics.

-

Interpretació dels assajos de control de resistència:

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida.
En un altre cas:
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Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà triar entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assajos d'informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui
igual al doble del minvament de resistència, expressades ambdues en proporció.
Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els
corresponents assajos d'informació.
-

Assajos d'informació:

Abans dels 54 dies d'acabat l'estès del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNEIX
83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNEIX 83306) a edat de 56 dies. La
conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà
segons la UNEIX 83302.
El valor mitjà dels resultats dels assajos d'informació del lot es compararà amb el
resultat mitjà corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana
del lot és superior. En cas d'incompliment, han de distingir-se tres casos:
Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, per compte del Contractista.

Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, per compte del
Contractista.

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble del minvament de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana
de les resistències de les provetes fabricades amb formigó d'aquesta pastada i
assajades a aquesta edat. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient
donat per la taula següent:

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

2 séries: 0,88

-

3 séries: 0,91

-

4 séries: 0,93

-

5 séries: 0,95

-

6 séries: 0,96

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats en la
fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

B0A - FERRETERIA B0A1 - FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A14200.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. S'han
considerat els següents tipus:
-

Filferro d'acer

-

Filferro d'acer galvanitzat

-

Filferro d'acer plastificat

-

Filferro recocido CARACTERISTICAS GENERALS:

Serà de secció constant i uniforme.
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Complirà les especificacions de la norma UNEIX 36-722. ACABAT SUPERFICIAL
GALVANITZACIÓ:
El seu recobriment de zinc serà homogeni, llis, sense discontinuïtats, escates, grans,
rugosidades o esquerdes, estarà exempt de taques i no presentarà imperfeccions
superficials.
La massa mínima del recobriment de zinc (UNEIX 37-504) complirà les especificacions
de les taules I i II de la UNEIX 37-506.
Resistència a tracció (UNEIX 37-504):



Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adherència del recobriment (UNEIX 37-504): Complirà Puresa del zinc (UNEIX 37504): >= 98,5%
Toleràncies:


Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut en carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC, aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC complirà les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNEIX 36732.
La concentricidad i l'adherència del recobriment de PVC complirà les especificacions
de l'article 6.5 UNEIX 36-732.
Característiques de la galvanització: G-1B (UNEIX 37-506) Resistència a la tracció




Qualitat recocido: =< 600 N/mm2
Qualitat dur: > 600 N/mm2 Toleràncies:
Diàmetre: taula 1 UNEIX 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotllos. En l'embalatge o albarà de lliurament constaran les
següents dades:




Identificació del fabricador o nom comercial
Identificació del producte
Diàmetre i longitud dels rotllos

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
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3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

FILFERRO D'ACER:

*
UNEIX 36722:1974 Filferro d'acer de baix contingut en carboni. Mesures i
toleràncies. FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
*
UNEIX 37506:1983 Filferros d'acer galvanitzats en calent per a usos generals.
Designació de qualitats. Caracterisicas generals.
*
UNEIX 37502:1983 Filferros d'acer galvanitzats en calent. Condicions tècniques
de subministrament. FILFERRO PLASTIFICAT:
*
UNEIX 36732:1995 Filferros d'acer i productes de filferro per a tancaments.
Recobriments orgànics sobre el filferro. Recobriments de poli(clorur de vinil).

B0A3 - CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els següents elements:
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Patilles
Claus d'impacte
Claus d'acer
Claus de coure
Claus d'acer galvanitzat
Tachuelas d'acer

Claus són plançons metàl·lics, punxeguts d'un extrem i amb un cap en l'altre.
Tachuelas són claus curts amb el cap gran i plana.
Patilles són claus grans i plànols amb el cap format en doblegar el plançó, utilitzats per
unir els marcs a les parets.
CARACTERISTICAS GENERALS:
Tindran la forma, mesura i resistència adequades als elements que uniran. Seran
rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer compliran les determinacions de les normes UNEIX 17-032, UNEIX
17-033, UNEIX 17-034, UNEIX 17-035 i UNEIX 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZACIÓ:
El seu recobriment de zinc serà llis, sense discontinuïtats, exfoliacions, estarà exempt
de taques i no presentarà imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2 Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tachuelas:
-

Longitud: ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra
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4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les patilles. CLAUS I TACHUELAS:
UNEIX 17032:1966 Puntes arrodonides de cap pla llis. Mesures. UNEIX 17033:1966
Puntes arrodonides de cap pla rayada. Mesures. UNEIX 17034:1966 Puntes
arrodonides de cap pla ample.
UNEIX 17035:1966 Puntes de cap cònic.

UNEIX 17036:1966 Puntes arrodonides de cap perdut.

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O ESCOMBRIS
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B2A000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer per a armadures passives d'elements de formigó. S'han considerat els següents
elements:
-

Barres corrugadas CARACTERISTICAS GENERALS:

Els productes d'acer per a armadures passives no tindran defectes superficials ni
fissures.
L'armadura estarà neta, sense taques de greix, oli, pintura, pols o qualsevol altra
matèria perjudicial. Els filferros llisos solament poden emprar-se com a elements de
connexió d'armadures bàsiques electrosoldadas en gelosia.
Les barres corrugadas tindran almenys dues files de corrugas transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la longitud. Dins de cada fila, les corrugas
estaran uniformement espaiades
Les característiques següents compliran amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, si escau.

Pàgina 64 de 159

Plec de Prescripcions Tècniques












Diàmetre nominal: s'ajustaran als valors especificats en la taula 6 de la UNEEN 10080.
Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
Diàmetres nominals > 10,0 mm: Variació en unitats senceres de mm
Dimensions i geometria dels corrugues: Complirà l'especificat a l'apartat 7.4.2
de la UNE-EN 10080.
Massa per metre: El valor nominal serà l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció
transversal
Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
Aptitud al doblegat:
Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):
No s'apreciaran trencaments o fissures
Assaig doblegat-desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO
15630-1): No s'apreciaran trencaments o fissures

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









-

Tensió d'adherència:
D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
Tensió última d'adherència:
D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2

Composició química (% en massa):

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

¦ C ¦ Ceq ¦ S ¦ P ¦ Cu ¦ N ¦

¦

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

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Bugada

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

¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent decreix en un 0,02% en massa.
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Les anteriors característiques es determinaran segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLOS D'ACER CORRUGADO SOLDABLE:
El producte es designarà segons l'especificat a l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:





Descripció de la forma
Referència a la norma EN
Dimensions nominals
Classe tècnica

Les característiques següents compliran amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, si escau.











-

Característiques geomètriques del corrugado de les barres compliran les
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
Característiques mecàniques de les barres:
Acer soldable (S)
Allargament total sota càrrega màxima:
Acer subministrat en barres: >= 5,0%
Acer subministrat en rotllos: >= 7,5%
Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
Allargament total sota càrrega màxima:
Acer subministrat en barres: >= 7,5%
Acer subministrat en rotllos: >= 10,0%
Resistència a fatiga: Complirà l'especificat en la taula 32.2.d de l'EHE-08
Deformació alternativa: Complirà l'especificat en la taula 32.2.i de l'EHE-08

+-----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Límit
¦

¦ Elàstic

¦

¦

¦

¦

fy
N/mm2

¦ Carrega ¦Allargament¦Relació ¦

¦ unitària ¦

a la ¦ fs/fy ¦

¦ trencament ¦ trencament ¦
¦fs(N/mm2) ¦

¦

¦

¦

¦-----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S

¦ >= 400 ¦ >= 440 ¦ >= 14%

¦ >= 1,05 ¦

¦ B 500 S

¦ >= 500 ¦ >= 550 ¦ >= 12%

¦ >= 1,05 ¦

¦ B 400 SD ¦ >= 400

¦ >= 480 ¦ >= 20%

¦

¦ <= 1,35 ¦

¦

¦

¦

¦ B 500 SD ¦ >= 500

¦ >= 575 ¦ >= 16%

¦

¦ <= 1,35 ¦

¦

¦

¦

¦ >= 1,20 ¦

¦ >= 1,15 ¦

+-----------------------------------------------------------+
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Diàmetre nominal: S'ajustarà a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20
25 32 i 40 mm
S'evitarà l'ús de barres de diàmetre <= 6 mm, en armadura muntada o
elaborada amb soldadura. Toleràncies:
-

Massa:

-

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

-

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

Les anteriors característiques es determinaran segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: en llocs en els quals estiguin protegits de la pluja, de la humitat del
sòl i de l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i especialment després de períodes llargs
d'emmagatzematge en l'obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per comprovar que no hi
hagi alteracions.
Pèrdua de pes després de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
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UNE-EN 10080:2006 Acer per a l'armat del formigó. Acer soldable per a armadures de
formigó armat. Generalitats.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCAT I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Tindrà gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que
identifica la classe tècnica (segons l'especificat a l'apartat 10 de l'EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca es repetirà a intervals <= 1,5 m.
Cada partida d'acer anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que com a
mínim ha de contenir la següent informació:
-

Identificació del subministrador

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

-

Nombre de sèrie de la fulla de subministrament

-

Nom de la fàbrica

-

Data de lliurament i nom del peticionari

-

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

-

Diàmetres subministrats

-

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

Forma de subministrament: barra o rotllo

-

Identificació del lloc de subministrament

-

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

-

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

-

Indicació, si escau, de procediments especials de soldadura

El fabricant facilitarà un Certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'inclourà la següent informació:
-

Identificació del laboratori

-

Data d'emissió del certificat

-

Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat

-

Certificat de l'assaig de doblegat simple

-

Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD

-

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

Certificat d'homologació d'adherència, en el cas que es garanteixi les
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga:
-

Marca comercial de l'acer
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-

Forma de subministrament: barra o rotllo

Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels
resaltos OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

-

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

Recepció del certificat de garantia del fabricador, signat per persona física,
segons article 32º de la norma EHE-08.
-

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

Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat
mitjançant la verificació documental que els valors declarats en els documents del
marcatge permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en el
projecte i en l'article 32 de l'EHE-08.

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per a acers corrugados destinats a
l'elaboració d'armadures per a formigó armat, seran conformes a l'EHE-08 i a la UNEEN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de
l'EHE-08

La realització d'assajos de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de
la quantitat d'acer subministrat

-

Subministrament < 300 t:
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Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricador, designació, sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran
els següents assajos:
-

Comprovació de la secció equivalent

-

Comprovació de les característiques geomètriques

-

Assaig de doblegat-desdoblegat, o alternativament, el de doblegat simple

A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura i
l'allargament sota càrrega màxima.
-

Subministrament>= 300 t:

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

Alternativament, el subministrador podrà optar per facilitar un certificat de trazabilidad,
signat per persona física, on es declarin els fabricants i les bugades de cada
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del
fabricador, on es recullin els resultats dels assajos mecànics i químics de cada
bugada. En aquest cas s'efectuaran assajos de contrast, trazabilidad, bugada,
mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre
lots, realitzant com a mínim 5 assajos.
La composició química podrà presentar les següents variacions respecto al certificat
de control de producció per ser acceptada:
%Censayo = % ±0,03

%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03

%Pensayo = %Pcertificado: ±0,008

%Sensayo = %Scertificado: ±0,008
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%Nensayo = %Ncertificado: ±0,002

Una vegada comprovada la trazabilidad de la bugada, es farà la divisió en lots de com
a mínim 15 barres. Per a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les quals es faran els
següents assajos:
-

Comprovació de la secció equivalent

-

Comprovació de les característiques geomètriques

-

Assaig de doblegat-desdoblegat, o alternativament, el de doblegat simple

Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells i
l'allargament de
trencament

En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assajos, de com màxim un any
d'antiguitat, que compleixi amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat.
En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assajos, de com màxim un
any d'antiguitat, que compleixi amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el
subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de
les característiques mecàniques, les d'adherència, les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir
la realització de les comprovacions experimentals.

-

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

Pes del lot <= 30 t

Les armadures fabricades en central aliena a l'obra, seran subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla.
-

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

-

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

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

-

Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:

Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie.
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podrà realitzar els assajos sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquests assajos.

Armadures fabricades en processos de soldadura: es prendran 4 mostres per
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatives del procés de
soldadura, realitzant-se: assajos de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits
de cada mostra i assajos de doblegat simple, o el de doblegat desdoblegat, sobre 2
provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assajos sobre una única
proveta.

-

Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:

Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cadascun dels diàmetres que formin
part del lot d'acer redreçat i es determinaran les característiques geomètriques. En cas
que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C
de la UNEIX EN 10080, només es determinarà l'altura del corrugado.
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-

Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre l'indicat en el
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus
elements rectes, les seves dimensions i diàmetres de doblegat, no presentin
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de
doblegat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del
projecte siguin conformes a les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a
l'annex 11 de l'EHE-08.

-

Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:

Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat en fàbrica, la
DF demanarà les evidències documentals que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa en l'obra, la
DF permetrà la realització de la soldadura resistent solament en el cas que es faci un
control d'execució intens.
A més, la DF disposarà la realització d'una sèrie de comprovacions
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord
amb 7.2 de la UNEIX 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, conforme a la norma
UNEIX 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar
l'hormigonado de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o
abans de la posada en servei en el cas que disposi d'aquesta marca de qualitat del
producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques
de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits en l'EHE-08 (art. 32.2).
En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assajos de tracció i doblegat
compleixin amb les especificacions establertes.
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En cas que no es compleixi alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de
mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació,
es rebutjarà el lot.

En el cas de l'acer subministrat en barra i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides en l'art. 32.2 de l'EHE08. En cas contrari es tornarà fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a
donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una perduda de pes de
l'escombri proveta superior al 1%. Es comprovarà que un vegada eliminat l'oxido ,
l'altura de la corruga compleixi amb els límits establerts en l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es
rebutjarà l'armadura que present defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si
les comprovacions resulten satisfactòries s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0B4 - CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B47280.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Acer en cordons per a armadures actives d'elements de formigó. S'han considerat els
següents tipus:



Acer en cordons adherents per tesar
Acer en cordons no adherents per tesar CARACTERISTICAS GENERALS:
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L'armadura estarà neta, sense taques de greix, oli, pintura, pols o qualsevol altra
matèria perjudicial. No s'admetran filferros o cordons oxidats, tret que disposin d'una
lleugera capa d'òxid superficial no adherent.
Els fabricants han de garantir, com a mínim, els característiques següents:






Càrrega unitària a tracció
Límit elàstic
Allargament en càrrega màxima
Aptitud al doblegat alternatiu (solament per a filferros)
Relaxació

ACER EN FILFERROS PER A ARMADURES ACTIVES:
Secció massissa procedent d'estiratge en fred o trefilatge de filferro subministrat
normalment en rotllo. Els valors de diàmetre nominal s'han d'ajustar a la sèrie (UNEIX
36-094): 3-4-5-6-7-7,5-8-9,4-10 Característiques mecàniques dels filferros (UNEIX EN
ISO 15630-3):
-

Càrrega unitària màxima:

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

¦

Designació

¦

¦

¦ Seriï de diametros ¦

nominals

Càrrega unitària

¦

¦ màxima f máx.(N/mm2) ¦

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

I 1570 C

¦

9,4 - 10

¦

>= 1570

¦

¦

I 1670 C

¦

7 - 7,5 - 8

¦

>= 1670

¦

¦

I 1770 C

¦

3-4-5-6

¦

>= 1770

¦

¦

I 1860 C

¦

4-5

¦

>= 1860

¦

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








Límit elàstic fy: 85% fmax <= fy <= 95% fmax
Allargament (càrrega màxima sobre base de longitud >= 200 mm): >= 3,5%
Estricció a ruptura:
Filferros llisos: >= 25%
Filferros grafilados: a simple vista
Assaig doblegat-desdoblegat (UNEIX EN ISO 15630-3) Pèrdua de resistència a
tracció en filferros de D 5 mm o secció equivalent: 5%
Nombre mínim de doblegats-desdoblegats que ha de suportar el filferro:
Per a obres hidràuliques o en ambients corrosius: 7
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Filferros llisos: 4
Filferros graficados: 3
Relaxació al cap de 1000 h a 20ºC ±1ºC per a una tensió inicial del 70% de la
càrrega unitària màxima real: <= 2,5%

Toleràncies:


Mòdul d'elasticitat: ± 7%

Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades
en la UNEIX 36-094. ACER EN BARRES PER A ARMADURES ACTIVES:
Secció massissa subministrada en forma d'elements rectilinis. Característiques
mecàniques dels escombris (UNEIX EN ISO 15630-3):






Càrrega unitària màxima (fmáx): >= 980 N/mm2
Límit elàstic fy': 75% fmáx <= fy' <= 90% fmáx
Allargament (càrrega màxima sobre base de longitud >= 200mm): >= 3,5%
Relaxació al cap de 1000 h a 20ºC±1ºC (UNEIX EN ISO 15630-3): <= 3%
Assaig doblegat-desdoblegat (UNEIX EN ISO 15630-3): Sense trencaments ni
fissures Toleràncies:
Mòdul d'elasticitat: ± 7%

ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS:
Producte format per un nombre de filferros enrotllats helicoïdalment, amb el mateix pas
i sentit de torsió, sobre un eix ideal comú (UNEIX 36094). Podran ser de 2, 3 o 7
cordons. Poden ser llisos o grafilados.
Característiques mecàniques dels cordons (UNEIX EN ISO 15630-3):



Càrrega unitària màxima:
Cordons de 2 o 3 filferros:

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

Designació
¦

¦ Seriï de diàmetres ¦

nominals

Carrega unitària

¦

¦ màxima f máx (N/mm2) ¦

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

I 1770 S2

¦

5,6 - 6

¦

>= 1770

¦

I 1860 S3

¦ 6,5 - 6,8 - 7,5

¦

I 1960 S3

¦

5,2

¦

>= 1960

¦

¦

I 2060 S3

¦

5,2

¦

>= 2060

¦

¦

¦

>= 1860

¦

+---------------------------------------------------------------------+
- Cordons de 7 filferros:
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+---------------------------------------------------------------------+
¦

Designació

¦

¦

¦ Seriï de diàmetres ¦

nominals

Carrega unitària ¦

¦ màxima f máx (N/mm2) ¦

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

I 1770 S7

¦

16

¦

>= 1770

¦

I 1860 S7

¦ 9,3 - 13 - 15,2 - 16 ¦

¦

>= 1860

¦

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










Assaig doblegat-desdoblegat (UNEIX EN ISO 15630-3):
Perduda de resistència a tracció en filferros de D 5 mm o secció equivalent: 5%
Límit elàstic fy: 0,88 fmáx <= fy <= 0,95 fmáx
Allargament (càrrega màxima sobre base de longitud >= 500 mm) >= 3,5%
Estricció a trencament: A simple vista
Relaxació al cap de 1000 h a 20ºC±1ºC: <= 2,5%
Coeficient de desviació per a cordons D >= 13 mm (assaig de tracció desviada
UNEIX EN ISO 15630-3): <= 28
Valor mitjà de les tensions residuals a tracció del filferro central: < 50 N/mm2
Toleràncies:
Mòdul d'elasticitat: ± 7%

Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades
en la UNEIX 36-094.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament:
-

Filferros: En rotllos

-

Diàmetre del bobinatge: >= 225 diàmetre filferro

-

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

Presència de soldadures realitzades després del tractament tèrmic anterior al
trefilatge: Nul·la
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-

Barres: En trams rectes

-

Cordons de 2 o 3 filferros: En rotllos

Diàmetre interior del rotllo:
bobines o rodetes
-

>= 600 mm Cordons de 7 filferros: En rotllos,

Diàmetre interior del rotllo o nucli de bobina o rodete: >= 750 mm

Emmagatzematge: En locals ventilats sense contacte directe amb el sòl ni amb les
parets. S'han de classificar segons els tipus, les classes i els lots de procedència.
Abans de la seva utilització i especialment després de períodes llargs
d'emmagatzematge en l'obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per comprovar que no hi
hagi alteracions.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

ACER EN CORDONS ADHERENTS
Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra ACER EN CORDONS NO ADHERENTS:
m de longitud mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
UNEIX 36094:1997 Filferros i cordons d'acer per a armadures de formigó pretesat.
UNEIX 36098-1/1M:1994 Cordons de 7 filferros d'acer per a armadures de formigó
pretesat. Parteix 1: característiques.
UNEIX 36098-2:1985 Cordons de 7 filferros d'acer per a armadures de formigó
pretesat. Control i condicions de conformitat.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCAT I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: En el cas de productes certificats:
-

El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE

El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugados (armadures
passives)

El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les
característiques definides en els arts. 31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li requereix, còpia dels resultats dels assajos de control
de producció corresponents a la partida servida.
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):

-

Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques

-

Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques

-

Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)

Certificat específic d'adherència (armadures passives) En la documentació
durant el subministrament haurà de constar:
-

Identificació del subministrador

-

Nombre de sèrie de la fulla de subministrament

-

Nom de la fàbrica

-

Identificació del peticionari

-

Data de lliurament
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-

Quantitat d'acer subministrat classificat per tipus

-

Diàmetres subministrats

-

Designació del filferro, barra o cordó

-

Identificació del lloc de subministrament Cordons de 2 o 3 filferros:

-

Subministrament: En rotllos

-

Diàmetre interior de rotllo: >= 600 mm Cordons de 7 filferros:

-

Subministrament: En rotllos, bobines o rodets

Diàmetre interior del rotllo o nucli de bobina o rodet: >= 750 mm OPERACIONS
DE CONTROL:
Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:

Recepció del certificat de garantia del fabricador, signat per persona física,
segons l'article 34º de la norma EHE-08.

Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
Assajos de control (control normal de l'EHE-08):
Si està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, solament
serà necessari comprovar la vigència del reconeixement oficial del distintiu.
-

En altres casos, segons la quantitat d'acer subministrat:

Subministraments < 100 t: Es procedirà a la divisió en lots agrupats en funció
del mateix subministrador, designació i sèrie, d'una quantitat màxima de 40 t. Per a
cada lot es prendran 2 provetes i es determinarà la secció equivalent. També es
determinaran, com mínim i almenys en 2 ocasions durant la realització de l'obra, el
límit elàstic, la càrrega de trencament i l'allargament sota càrrega màxima
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Subministraments > 100 t: El Subministrador facilitarà un certificat de
trazabilidad, on es declarin els fabricants i les bugades corresponents a cada part del
subministrament. Es procedirà a la divisió en lots, agrupats segons bugada i
fabricadora, i sobre cada lot s'agafaran 2 provetes sobre les quals es comprovarà la
secció equivalent. També es determinaran, com mínim i almenys en 2 ocasions durant
la realització de l'obra, el límit elàstic, la càrrega de trencament i l'allargament sota
càrrega màxima. El Subministrador facilitarà la còpia del certificat de control de
producció del fabricador, on constaran els resultats dels assajos químics i mecànics
obtinguts per a cada bugada. Es faran assajos de contrast de trazabilidad de la
bugada mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada
quatre lots, amb un mínim de 5 assajos. A més el Subministrador aportarà un certificat
dels resultats d'assajos realitzats en laboratori acreditat, que permeti comprovar la
conformitat de l'acer enfront de la corrosió sota tensió.

Si l'acer per a armadures actives està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, es comprovarà que segueix en vigor la concessió al producte del distintiu
de qualitat per part de l'organisme certificador, i també que segueix en vigor el
reconeixement oficial del distintiu.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord amb la
norma UNEIX 36094 i amb l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de
començar l'hormigonado de les estructures, en el cas de material sense marca de
qualitat, o abans de la posada en servei en el cas que disposi d'aquesta marca de
qualitat de producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques
de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits en l'EHE-08 (art. 34º).
En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assajos de tracció i doblegat
compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es
rebutjaria el lot.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es
rebutjarà l'armadura que present defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si
les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de
l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
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B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 - TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D21030.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, atapeïdes i
paral·leles. CARACTERISTICAS GENERALS:
Les cares seran planes, escairades i tindran les arestes vives.
Els extrems estaran acabats mitjançant tall de serra, a esquadra. Conservarà les
seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No presentarà signes de putrefacció, corc, fongs, nusos morts, estelles, gemmes ni
decoloraciones.

S'admetran esquerdes superficials produïdes per dessecació que no afectin les
característiques de la fusta. Pes especifico aparent (UNEIX 56-531) (P): ): 4 <= P <=
6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNEIX 56-529): <= 15% Higroscopicidad (UNEIX 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNEIX 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:



Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 Duresa (UNEIX 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNEIX 56-535):




En l'adreça paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En l'adreça perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 Resistència a la tracció
(UNEIX 56-538):
En l'adreça paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
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En l'adreça perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 Resistència a flexió
(UNEIX 56-537): >= 30 N/mm2 Resistència a tallant: >= 5 N/mm2

Resistència a l'agrietamiento (UNEIX 56-539): >= 1,5 N/mm2 Toleràncies:




Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
Ample nominal: ± 2 mm
Espessor:

+----------------------------------------+
¦ Classe

¦

Espessor nominal (mm)

¦

¦-----------------------------¦

¦

¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦

¦

¦-----------------------------¦

¦

¦

Tolerància (mm)

¦

¦

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

T1

¦ ±3

¦ ±4

¦ +6,-3 ¦

¦

T2

¦ ±2

¦ ±3

¦ +5,-2 ¦

¦

T3

¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦

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

Fletxa: ± 5 mm/m

-

Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el sòl.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Pàgina 84 de 159

Plec de Prescripcions Tècniques

No hi ha normativa d'obligat compliment.

B0D3 - LLAUNES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D31000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llauna de fusta procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, atapeïdes i
paral·leles. CARACTERISTICAS GENERALS:
Les cares seran planes, escairades i tindran les arestes vives.
Els extrems estaran acabats mitjançant tall de serra, a esquadra. Conservarà les
seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No presentarà signes de putrefacció, corc, fongs, nusos morts, estelles, gemmes ni
decoloraciones. S'admetran esquerdes superficials produïdes per dessecació que no
afectin les característiques de la fusta. Pes especifico aparent (UNEIX 56-531) (P): ):
4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNEIX 56-529): <= 15% Higroscopicidad (UNEIX 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNEIX 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:



Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 Duresa (UNEIX 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNEIX 56-535):





En l'adreça paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En l'adreça perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 Resistència a la tracció
(UNEIX 56-538):
En l'adreça paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En l'adreça perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 Resistència a flexió
(UNEIX 56-537): >= 30 N/mm2 Resistència a tallant: >= 5 N/mm2

Resistència a l'agrietamiento (UNEIX 56-539): >= 1,5 N/mm2 Toleràncies:
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Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
Ample nominal: ± 2 mm
Espessor:

+----------------------------------------+
¦ Classe

¦

Espessor nominal (mm)

¦

¦-----------------------------¦

¦

¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦

¦

¦-----------------------------¦

¦

¦

Tolerància (mm)

¦

¦

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

T1

¦ ±3

¦ ±4

¦ +6,-3 ¦

¦

T2

¦ ±2

¦ ±3

¦ +5,-2 ¦

¦

T3

¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦

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

Fletxa: ± 5 mm/m

-

Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el sòl.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra
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4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

No hi ha normativa d'obligat compliment.

B0D6 - PUNTALES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D625A0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. S'han considerat els
següents tipus:



Puntal rodó de fusta
Puntal metàl·lic telescòpic PUNTALES DE FUSTA:

Puntal de fusta procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, atapeïdes i
paral·leles.

Els extrems estaran acabats mitjançant tall de serra, a esquadra.
No presentarà signes de putrefacció, corc, fongs, nusos morts, estelles, gemmes ni
decoloraciones. S'admetran esquerdes superficials produïdes per dessecació que no
afectin les característiques de la fusta. No presentarà més desperfectes que els deguts
al nombre màxim d'usos.
Pes especifico aparent (UNEIX 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 Contingut d'humitat
(UNEIX 56-529): <= 15%
Higroscopicidad (UNEIX 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNEIX 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:


Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
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Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 Duresa (UNEIX 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNEIX 56-535):





En l'adreça paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En l'adreça perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 Resistència a la tracció
(UNEIX 56-538):
En l'adreça paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En l'adreça perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 Resistència a flexió
(UNEIX 56-537): >= 30 N/mm2 Resistència a tallant: >= 5 N/mm2

Resistència a l'agrietamiento (UNEIX 56-539): >= 1,5 N/mm2 Toleràncies:




Diàmetre: ± 2 mm
Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
Fletxa: ± 5 mm/m PUNTAL METALICO:

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva altura.
La base i el cap del puntal estaran fets de platina plana i amb forats per poder-ho
clavar si cal.
Conservarà les seves característiques per al nombre d'usos previstos. Resistència
mínima a la compressió en funció de l'altura de muntatge:
+------------------------------------------------------------+
¦

¦

Longitud del puntal ¦

¦Altura muntatge¦---------------------------------------------¦
¦

¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦

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

2 m ¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦

-

¦

- ¦

¦

2,5 m ¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦

-

¦

- ¦

¦

3 m ¦ 1T¦

¦

3,5 m ¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦

¦

4,0 m ¦ - ¦

-

¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦

¦

4,5 m ¦ - ¦

-

¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦

¦

5 m ¦ - ¦

-

¦ - ¦

1 T ¦ 1,6 T ¦

-

-

¦

- ¦

¦ 0,69 T ¦

+------------------------------------------------------------+
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el sòl.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

No hi ha normativa d'obligat compliment.

B0D7 - TAULERS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0D71120,B0D71110.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.
S'han considerat els següents tipus:



Tauler de fusta
Tauler aglomerat de fusta CARACTERISTICAS GENERALS:

Les cares seran planes, escairades i tindran les arestes vives.
Els extrems estaran acabats mitjançant tall de serra, a esquadra. Conservarà les
seves característiques per al nombre d'usos previstos.
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Toleràncies:






Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
Ample nominal: ± 2 mm
Espessor: ± 0,3 mm
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Angles: ± 1° TAULERS DE FUSTA:

Tauler de fusta procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, atapeïdes i
paral·leles.
No presentarà signes de putrefacció, corc, fongs, nusos morts, estelles, gemmes ni
decoloraciones. S'admetran esquerdes superficials produïdes per dessecació que no
afectin les característiques de la fusta. Pes especifico aparent (UNEIX 56-531) (P): ):
4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNEIX 56-529): <= 15% Higroscopicidad (UNEIX 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNEIX 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:



Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 Duresa (UNEIX 56-534): <= 4

Resistència a la compressió (UNEIX 56-535):





En l'adreça paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En l'adreça perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 Resistència a la tracció
(UNEIX 56-538):
En l'adreça paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En l'adreça perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 Resistència a flexió
(UNEIX 56-537): >= 30 N/mm2 Resistència a tallant: >= 5 N/mm2

Resistència a l'agrietamiento (UNEIX 56-539): >= 1,5 N/mm2 TAULERS DE FUSTA
AGLOMERADA:
Tauler de fibres lignocelulósicas aglomerades en sec mitjançant resines sintètiques i
premsatge en calent. Estarà escatat per ambdues cares.
No tindrà defectes superficials. Pes específic: >= 6,5 kN/m3 Mòdul d'elasticitat:



Mínim: 2100 N/mm2
Mitjà: 2500 N/mm2

Humitat del tauler (UNEIX 56710): >= 7%, <= 10% Inflament en:




Espessor: <= 3%
Llarg: <= 0,3%
Absorció d'aigua: <= 6%
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Resistència a la tracció perpendicular en les cares: >= 0,6 N/mm2 Resistència a
l'arrencada de cargols:



En la cara: >= 1,40 kN
En el cant: >= 1,15 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
contacte directe amb el sòl.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

No hi ha normativa d'obligat compliment.

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CIMBRAS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DFF001.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Motlles, cimbras i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de
formigó. S'han considerat els següents tipus d'elements:







Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de llepis
metàl·liques i de cartró
Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptores, embornals,
embornals i arquetes d'enllumenat i de registre
Cimbras senzilles o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
Encofrats corbs per a paraments, amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta
encadellada
Aligeradores cilíndrics de fusta
Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm d'éspesor, per a encofrats perduts

CARACTERISTICAS GENERALS:
El seu disseny serà tal que el procés d'hormigonado i vibrat no produeixi alteracions en
la seva secció ni en la seva posició.
Tindrà l'espessor, els rigidizadores i els elements de connexió que siguin precisos amb
la finalitat d'absorbir els esforços propis de la seva funció.
La unió dels components serà suficientment estanca per no permetre la pèrdua
apreciable de pasta per les juntes.
La superfície de l'encofrat serà llisa i no tindrà més desperfectes que els deguts als
usos previstos. Toleràncies:




Fletxes: 5 mm/m
Dimensions nominals: ± 5 %
Abarquillamiento: 5 mm/m MOTLLES I CIMBRAS DE FUSTA:

La fusta provindrà de troncs sans de fibres rectes. No presentarà signes de
putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12% Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm MALLES METALICAS D'ACER:
Panell mallado de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny serà de manera que la seva unió amb altres elements i el seu procés
d'hormigonado no produeixin deformacions dels seus nervis ni alteri la seva posició.
Si ha de romandre en contacte amb guix, aquest serà neutre, o ben barrejat amb calç.
Resistència: 380 - 430 N/mm2
Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. Emmagatzematge:
En llocs secs i sense contacte directe amb el sòl.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

No hi ha normativa d'obligat compliment.

B0DZ - MATERIALS
APUNTALAMENTS

AUXILIARS

PER

A

ENCOFRATS

I

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZA000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció
dels espais de treball en les bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:








Tensors per a encofrats de fusta
Grapes per a encofrats metàl·lics
Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats
metàl·lics
Desencofrantes
Conjunt de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o
de casetones recuperables
Bastides metàl·liques
Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
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Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports,
etc.
Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes,
suports, etc.
Planxa d'acer, de 8 a 12 mm d'espessor per a protecció de rases, pous, etc.

CARACTERISTICAS GENERALS:
Tots els elements seran compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat
o apuntalament i no disminuiran les seves característiques ni la seva capacitat
portante.
Tindran una resistència i una rigidesa suficient per garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per resistir, sense seients ni deformacions perjudicials, les
accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procés
d'hormigonado i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de
compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per suportar les tensions a les quals serà sotmès durant el desencofrado o
desenmoldado.

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que vagin a estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els álcalis del ciment
TENSOR, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METALICOS:
No tindran punts d'oxidació ni falta de recobriment en la superfície.
No tindran defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
FLEIX:
Serà de secció constant i uniforme. Ample: >= 10 mm
Espessor: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm Separació de les perforacions: Aprox. 50
mm DESENCOFRANTE:
Vernís antiadherente format per silicones o preparat d'olis solubles en aigua o greix
diluït. No s'utilitzaran com desencofrantes el gasoil, el greix comú ni altres productes
anàlegs.
Evitarà l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
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No ha d'impedir la construcció de juntes d'hormigonado, especialment quan es tracti
d'elements que s'hagin d'unir per treballar de forma solidària.
No alterarà les propietats del formigó amb el qual estigui en contacte, ni la de les
armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials en el medi ambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METALICOS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat basi d'un encofrat per
a sostres.
Els perfils seran rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que
suportaran i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils estaran protegits amb una capa d'imprimación antioxidant.
El seu disseny serà tal que el procés d'hormigonado i vibrat no alteri el seu planeidad
ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrante serà suficientment
estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta per les juntes.
Toleràncies:



Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la longitud
Torsió dels perfils: ± 2 mm/m BASTIDES:

Estarà constituït per un conjunt de perfils buits d'acer d'alta resistència. Inclourà tots
els accessoris necessaris per assegurar la seva estabilitat i indeformabilidad.
Tots els elements que formin la bastida estaran protegits per una capa d'imprimación
antioxidant. Els perfils seran resistents a la torsió enfront dels diferents plànols de
càrrega.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb
el sòl, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANTE:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
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3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
Ordre de 9 de març de 1971 per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball.

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B4A - MATERIALS PER A ARMADURES ACTIVES
B4A7 - ANCORATGES PER A ARMADURES ACTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B4A71104.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Dispositiu de subjecció i unió de les armadures tibades utilitzades per a la construcció
d'estructures, subjecció d'elements, etc.
S'han considerat els següents tipus d'elements:







Ancoratges actius, de planxa d'acer o d'acer fos, per tibats des de 50 T fins a
1150 T.
Ancoratge actiu per a tendons monotorones no adherents, d'acer fos.
Ancoratge cec de planxa d'acer semiadherente, per tibat des de 50 T fins a 750
T.
Ancoratge cec de culata de planxa d'acer o d'acer fos, per tibats des de 508 T
fins a 650 T.
Ancoratge acoblador de planxa d'acer o d'acer fos, fix o mòbil, per tibats des de
508 T fins a 650 T.
Ancoratge de continuïtat actiu per a cordons no adherents de 0,5" i de 0,6".
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CARACTERISTICAS GENERALS:
L'ancoratge serà capaç de retenir eficaçment els tendons, resistir la seva càrrega
unitària de trencament i transmetre al formigó una càrrega igual o major a la màxima
que el tendó corresponent proporcioni.
En els ancoratges es verificarà que:
Coeficient d'eficàcia (UNEIX 41184):



Tendons no adherents: >= 0,95
Tendons adherents: >= 0,95

No reducció de la capacitat de l'armadura Ductilitat
El fregament entre ancoratge i armadura finalitzarà quan s'aconsegueixi la força
màxima de tesado (80% de la càrrega de trencament del tendó)
Sistemes d'ancoratge:
Per tascons: Capaços de retenir els tendons de tal manera que una vegada
finalitzat el tesado no es produeixin lliscaments respecte a l'ancoratge.
Per adherència: Capaços de retenir els cordons de tal manera que una vegada
finalitzat el tesado no es produeixin fissures o plastificacions anormals o inestables a la
zona de l'ancoratge
El disseny de les plaques i accessoris de l'ancoratge garantiran l'absència de punts de
desviació, excentricitat o pèrdua d'ortogonalidad entre tendó i placa
Els assajos de comprovació de característiques es realitzaran segons la UNEIX 41184
Tots els elements que constitueixen l'ancoratge han de ser intercanviables i han de
tenir unes toleràncies dimensionals compatibles amb les de les seccions de les
armadures.
ANCORATGE ACTIU, ANCORATGE CEC I ANCORATGE ACOBLADOR:
Força de tibat en funció del nombre de torones:
+----------------------------------------+
¦Força de tibat¦ Nombre de torones ¦
¦-----------------¦----------------------¦
¦

50 T

¦

4

¦

¦

75 T

¦

7

¦

¦

100 T ¦

9

¦

¦

150 T ¦

12

¦

¦

200 T ¦

15

¦
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¦

250 T ¦

19

¦

¦

350 T ¦

31

¦

¦

450 T ¦

37

¦

¦

550 T ¦

43

¦

¦

650 T ¦

48

¦

¦

750 T ¦

55

¦

¦

850 T ¦

72

¦

¦

950 T ¦

72

¦

¦

1050 T ¦

85

¦

¦

1150 T ¦

85

¦

+----------------------------------------+ ANCORATGE ACTIU:
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, per efectuar des
d'aquests el tibat. En aquests tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa
d'ancoratge.
Consta d'una placa amb forats cònics on s'allotjaran els tascons que fixen els torones i
una trompeta que suporta una placa d'ancoratge que anirà embeguda en el formigó.
La trompeta serà un conjunt format per una placa de repartiment i un con de
convergència de cables. Si el material de construcció és de xapa d'acer, la trompeta
són dues peces independents i si és de fosa és un només element.
Disposarà d'orificis per a la injecció de la lechada i per a la purga d'aire.
ANCORATGE ACTIU PER A TENDONS MONOTORONES NO ADHERENTS D'ACER
FOS:
Consta d'una placa amb un con per allotjar el tascó d'ancoratge del monotorón.
ANCORATGE CEC DE PLANXA D'ACER SEMIADHERENTE:

Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situats en un extrem
del tendó que no es tesará.
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge i la resta es
transmet per fregament al formigó que embolica els torones.
Cada torón de l'armadura podrà fixar-se en una placa d'ancoratge.
Disposarà d'orificis per a la injecció de la lechada i per a la purga d'aire. ANCORATGE
CEC DE CULATA:
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Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situats en un extrem
del tendó que no es tesará.
Consta d'una placa amb forats cònics on s'allotjaran els tascons que fixen els torones i
una trompeta que suporta una placa d'ancoratge.
Constarà d'una beina amb dos orificis que es creuen on filar els cordons i dos tascons
de subjecció dels cordons; serà possible donar tensió als cordons des de cada extrem
lliure dels mateixos.
En aquests tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge.
La trompeta serà un conjunt format per una placa de repartiment i un con de
convergència de cables. Si el material de construcció és de xapa d'acer, la trompeta
són dues peces independents i si és de fosa és un només element.
Disposarà d'orificis per a la injecció de la lechada i per a la purga d'aire. ANCORATGE
ACOBLADOR:
Dispositiu que permetrà connectar una armadura activa a un ancoratge prèviament
tibat, si és de tipus fix, o dues armadures no tibades si és de tipus mòbil.
Els nuclis d'ancoratge disposats en beines amb forats cònics on s'allotgen els tascons
que fixen els torones, estaran enroscats exteriorment i connectats per mitjà d'un
maniguet enroscat.
Disposarà d'orificis per a la injecció de la lechada i per a la purga d'aire. ANCORATGE
DE CONTINUÏTAT ACTIU PER A CORDONS NO ADHERENTS:
Constarà d'una beina amb dos orificis que es creuen on filar els cordons i dos tascons
de subjecció dels cordons; serà possible donar tensió als cordons des de cada extrem
lliure dels mateixos.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques en el
transport, manipulació en obra i emmagatzematge.
En el cas d'ancoratges per tascó es farà constar la magnitud del moviment conjunt de
l'armadura i el tascó, per a ajust i penetració
Emmagatzematge: Protegits i classificats per grandàries, adoptant les precaucions
necessàries per evitar la corrosió, la brutícia o el contacte amb greixos, olis o pintures
o qualsevol altra substància perjudicial i no experimentin danys especialment en les
entalladuras o escalfaments locals

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT
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Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).

*
Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de prescripcions
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG 3/75)
*
Ordre de 21 de gener de 1988 sobre modificació de determinats articles del
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG 3/75).
UNEIX 41184:1990 Sistemes de pretesat per a armadures postesas. Definicions,
Característiques i assajos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCAT I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

Cada partida de material subministrat en obra deurà anar acompanyada de la
documentació del marcat CE del sistema de pretesat corresponent
Les característiques dels ancoratges seran conformes al Document d'Ideonidad
Tècnica Europeu (DIGUES-TE) del sistema de pretesat, elaborat específicament per a
cada sistema per un organisme autoritzat en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de
conformitat amb la guia ETAG 013 de l'European Organisation Technical APBrovals
(EOTA)
El subministrador posarà a la disposició de la DF si aquesta ho sol·licita, la
documentació corresponent al marcat CE del sistema de pretesat. El nombre
d'identificació de l'organisme de certificació haurà d'acompanyar les lletres CE:
-

Nom i adreça registrada del subministrador

-

Identificació del producte

-

Dos últims dígits de l'any on es va fixar el marcat
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-

Nombre del certificat de conformitat CE per al producte

-

Nombre del document d'Idoneïtat Tècnica Europeu (DIGUES-TE)

Nombre de la guia del document d'Idoneïtat Tècnica (ETAG 013) Hauran
d'especificar-se les següents dades per als ancoratges:
-

Tipus d'ancoratge

Mínima separació entre centres de gravetat indicant la resistència mitjana del
formigó

-

Mínima separació entre plaques indicant la resistència mitjana del formigó

-

Penetració de tascó

ANCORATGE ACTIU, CEC DE CULATA, ACOBLADOR FIX O DE CONTINUÏTAT:

El fabricant o subministrador garantirà també el següent:

Lliscament que puguin experimentar les armadures en els ancoratges durant
l'ajust dels tascons

Magnitud del moviment conjunt armadura-encunya que es produeixi per
penetració OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del
material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents
amb l'establert en la DT. Aquest control complirà
l'especificat a l'apartat 7.2 del CTE.
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Control de documentació: documents d'origen (fulla de subministrament i etiquetatge),
certificat de garantia del fabricador, si escau, (signat per persona física) i els
documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclosa la
documentació corresponent al marcat CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluaciones d'idoneïtat: En el cas en què el
fabricant disposi d'alguna marca de qualitat, aportarà la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assajos: En cas que disposi de la Marca
AENOR, o una altra legalment reconeguda en un país de la CEE, es podrà prescindir
dels assajos de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assajos corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert
en la marca de qualitat de producte.

-

Per a cada partida de subministrament que arribi a obra:

Recepció del certificat de garantia del fabricador, signat per persona física,
segons l'article 34º de la instrucció EHE-08.

-

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

Els ancoratges s'agruparan per afinitat (mateix tipus i funció en l'obra). (EHE08, Art.91) Els assajos de recepció es realitzaran sobre el 5 % de les peces del grup o
lot (mínim 6 ancoratges), seguint els criteris de la norma UNEIX 41184
-

Sobre els dispositius d'ancoratge mecànics:

-

Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó - ancoratge.

-

Assaig de transferència de càrrega.

-

Assaig sota càrregues dinàmiques, tendó - ancoratge.

-

Sobre els ancoratges passius:

-

Assaig sota càrrega estàtica.
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-

Assaig de tracció.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a les
norma UNEIX 41184 i a la instrucció EHE-08.
El control plantejat es realitzarà abans de començar l'hormigonado de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posada en
servei en el cas que disposin d'aquesta marca de qualitat de producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els ancoratges que no compleixin les especificacions indicades.

B4A8 - BEINES PER A ARMADURES ACTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B4A82210.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub destinat a crear el conducte que permeti l'allotjament i el tibat de les armadures
actives. Inclou totes les peces especials com a tubs de purga, filtres d'injecció,
separadors, peces d'entroncament, i tubs matriu.
Es consideren cinc tipus de beines:






Tubs d'acer corrugado
De fleixos corrugados de plàstic
Tubs metàl·lics rígids
Tubs de polietilè d'alta densitat
Tubs de goma inflables CARACTERISTICAS GENERALS:
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Les característiques de les beines seran conformes al Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu (DIGUES-TE) del sistema de pretesat, elaborat específicament per a cada
sistema per un organisme autoritzat en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de
conformitat amb la guia ETAG 013 de l'European Organisation Technical APBrovals
(EOTA)
Les Beines hauran de complir les següents característiques:








Resistir l'aixafament produït pel formigó
Resistir el fregament produït pels tendons
Permetre la continuïtat del traçat del conducte
Garantir l'estanqueïtat en tot el traçat
No superar durant el tesado els coeficients de fregament previstos
Garantir l'adherència prevista
No causar agressions químiques els tendons

No es permetrà que penetri en el seu interior lechada de ciment o morter durant
l'hormigonado. Per això, els entroncaments hauran de ser completament estancs.

El diàmetre interior de la beina, sabent el tipus i secció de l'armadura que s'ha
d'allotjar, serà l'adequat perquè es pugui efectuar la injecció de forma correcta.
El control en obra es limitarà a una comprovació de les característiques aparents, com
són les mesures, rigidesa de les beines, la no existència d'embalums ni fissures o
perforacions que facin perillar l'estanqueïtat de les beines, etc.
Serà necessari comprovar que en doblegar les beines, segons els radis que s'utilitzin
en l'obra, no es produeixin deformacions locals apreciables, ni trencaments que afectin
l'estanqueïtat de les beines.
També es recomana, comprovar l'estanqueïtat i resistència a ser aixafades i
copejades, tant de les beines com de les peces d'unió, boques d'injecció, trompetes
d'entroncament... en funció de les condicions en què hagin de ser utilitzades.
Respecte als separadors, serà necessari comprovar que no produeixen colzes a les
armadures o que no dificulten el pas de la injecció.
Si pel que fora, es produeix un EMMAGATZEMATGE llarg o en males condicions,
s'observarà si l'oxidació dels elements metàl·lics pot afectar l'estanqueïtat o produir
algun altre problema.
En el cas del pretesat interior, quan es vulgui aconseguir un aïllament elèctric per als
tendons, sota pressions i amb radis de curvatura similars als dels fleixos metàl·lics, es
podran utilitzar: Tubs metàl·lics rígids, tubs de polietilè d'alta densitat, tubs de goma
inflables.
BEINES AMB TUB METÀL·LIC CORRUGADO
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Es presenten en forma de tubs metàl·lics amb resaltos o corrugas que afavoreixen la
seva adherència amb el formigó i amb la lechada d'injecció, i també augmenten la
seva rigidesa transversal i la flexibilitat longitudinal. A part de presentar les condicions
de resistència comentades en paràgrafs anteriors, aquest tipus de beines hauran de
suportar el contacte amb els vibradors interiors sense risc de perforació.
L'espessor del fleix serà >= 0,3 mm, i complirà la UNEIX EN 523/524.
Són les més usades en pretesat interior per suportar pressions normals, per a traçats
amb radis de curvatura superiors a 100 vegades el seu diàmetre interior.
Es poden utilitzar beines amb seccions ovalades en elements estructurals de gruix
petit. BEINES DE FLEJOS CORRUGADOS DE PLÀSTIC:
Les característiques morfològiques són similars a les anteriors, excepte que els fleixos
tindran un espessor mínim d'1 mm.
Les peces i accessoris de material plàstic estaran lliures de clorurs. TUBS
METÀL·LICS RÍGIDS:
Amb un espessor mínim de 2 mm, tenen més resistència respecte a les beines de
fleixos metàl·lics, i es poden utilitzar també en pretesat exterior. No obstant això, en
pretesat interior s'haurà de tenir en compte que disposen de poca adherència entre el
tub llis i la lechada.
Admeten pressions superiors a 1 bar depenent del gruix que tingan, i gràcies a això, es
recomanen sobretot per aconseguir una estanqueïtat total en el cas de realitzar
injeccions amb altures considerables.
Són recomanables també para utilitzés en traçats amb un radi de curvatura inferior a
100 diàmetres interiors del tub. Si es dobleguen amb mitjos mecànics adequats, es pot
arribar a radis mínims de 20 diàmetres interiors del tub mentre es compleixi que:



La tensió del tendó a la zona de la corba no excedeixi el 70% de la de
trencament
La suma de la desviació angular del tendó no excedeixi de 3ð/2 radiants, o es
considera la zona de radi mínim com a punt d'ancoratge passiu, realitzant-se el
tesado des dels dos extrems.

TUB DE POLIETILÈ:
Conducte flexible de superfície llisa, tant interiorment com exteriorment, que redueix el
fregament amb el formigó i protegeix de la deterioració mecànica les armadures.
L'espessor serà el necessari per resistir pressions nominals interiors:



Tubs de baixa pressió, Pn >=0,63 N/mm2 (PE80)
Tubs d'alta pressió, Pn >=1 N/mm2 (PE80-PE100)

Se solen utilitzar per a la protecció de tendons en pretesat exterior. TUBS DE GOMA
INFLABLES:
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Tindran la resistència adequada a la seva funció, i són recuperables una vegada hagi
endurit el formigó, desinflant-los i extraient-los per un extrem.
No es recomana el seu ús com a beina de protecció, ja que no actua com a pantalla de
protecció contra la corrosió, tret que es demostri el contrari. Es recomana per a
elements prefabricats amb juntes conjugades.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegits i classificats per grandàries, adoptant les precaucions
necessàries perquè no entrin en contacte amb substàncies perjudicials.
En general, el subministrament i el EMMAGATZEMATGE de les beines es realitzarà
adoptant precaucions anàlogues a les exigides per a les armadures.
A les beines de tipus metàl·lic és convenient donar-los un tractament anticorrosivo
tipus galvanitzat en cas que s'hagin d'emmagatzemar de forma perllongada. També
les hi pot lubricar l'interior per millorar els coeficients de fregamiento, amb productes
anticorrosivos.
S'hauran de controlar els coeficients de fregament, que puguin ser afectats pel tipus de
protecció o tractament interior de la beina, per al nivell de corrosió interior admès, i per
a la deformabilitat durant la manipulació i l'hormigonado.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat de mesurament: la indicada en la descripció de l'element Criteri de mesurament:
quantitat necessària subministrada en l'obra

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
*
Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de prescripcions
tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG 3/75)
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*
Ordre de 21 de gener de 1988 sobre modificació de determinats articles del
Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG 3/75).
UNE-EN 523:2005 Beines de fleix d'acer per a tendons de pretesat. Terminologia,
requisits, control de qualitat.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCAT I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador posarà a la disposició de la DF si aquesta ho sol·licita, la següent
documentació, que acredita el marcat CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
-

Productes per a tendons de pretesat:

-

Sistema 4: Declaració de Prestacions

Cada partida subministrada anirà acompanyada d'una fulla de subministrament on
figuraran les següents dades com a mínim:
-

Identificació del fabricador

-

Marca del fabricador

-

Referència a la norma UNE-EN 523

-

Diàmetre nominal interior

-

Tipus

-

Classificació
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El símbol de marcat de conformitat CE ha d'estampar-se conformi la Directiva 93/68CE
i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació
comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
-

Nom, logotip adreça registrada del subministrador

-

Identificació del producte

-

Dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat

-

Nombre del certificat de conformitat CE per al producte

-

Nombre del document d'idoneïtat tècnica

-

Nombre de la guia del document d'idoneïtat tècnica (ETAG 013)

-

Referència a la UNE-EN 523

-

Descripció del producte:

-

Nom genèric

-

Material

-

Dimensions

-

Ús previst

-

Informació de característiques essencials OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

Pàgina 108 de 159

Plec de Prescripcions Tècniques

-

Recepció del certificat de qualitat del material.

-

Inspecció visual de les beines en la seva recepció i abans de ser utilitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es faran segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La conformitat dels elements de pretesat amb l'establert en el projecte, es comprovarà
durant la seva recepció a obra. En el cas que aquests disposin de marcat CE, la seva
conformitat podrà ser suficientment comprovada mitjançant la verificació que les
categories o valors declarats en la documentació que acompanyen al marcat,
permeten deduir el compliment de les especificacions del projecte.

D - ELEMENTS AUXILIARS
D0 - ELEMENTS AUXILIARS BÀSICS
D0B - ACER FERRALLADO O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0B2A100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de
formigó armat, elaborades en l'obra.
CARACTERISTICAS GENERALS:
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No ha d'emprar-se cap acer que present picades o un nivell d'oxidació que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada serà <= 1% de la
secció inicial.
El tall de barres o filferros s'ajustarà a l'especificat en la DT del projecte. El procés de
cort no alterarà les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegat de les barres complirà:




Ganxos, patilles i ganxos en O:
Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D

El diàmetre mínim de doblegat d'una barra ha de ser tal que eviti compressions
excessives del formigó a la zona de curvatura i fractures en la barra.
+-------------------------------------------+
¦ Tipus acer ¦ Escombris doblegades o corbades ¦
¦

¦------------------------------¦

¦

¦ D <= 25 mm ¦ D > 25 mm ¦

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

B 400

¦ 10 D ¦

12 D ¦

¦

B 500

¦ 12 D ¦

14 D ¦

+-------------------------------------------+
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres
corrugadas.
En cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegat inferiors per als diàmetres <=
12 mm, que han de complir:



No apareixeran principis de fisuración.
Diàmetre de doblegat: >= 3 D, >= 3 cm

L'acer redreçat no tindrà una variació significativa en les seves propietats. S'admeten
variacions dins dels següents límits:





Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
Altura de la corruga:
Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm

En cap cas, després de la manipulació, apareixerà principis de fisuración en els
elements. Toleràncies:
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Longitud en escombres tallades o doblegades:
L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L és la longitud recta dels escombris)
Longitud en estreps o cèrcols:
Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la longitud és la del rectangle que circumscriu l'element)
Diferència entre longituds dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en O i altres barres corbades: ±
5º

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

La DF haurà d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la
instal·lació de ferralla.
El doblegat de les armadures es realitzarà a temperatura ambienti, mitjançant
dobladoras mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajuda d'un mandril, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si és necessari realitzar desdoblegats, es realitzaran de manera que no es produeixin
fissures o fractures en les barres. En el cas de desdoblegat d'armadura en calenta, es
prendran les precaucions necessàries per no danyar el formigó amb les altes
temperatures.
Les barres a doblegar, hauran d'anar embolicades per cèrcols o estreps a la zona del
colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotllos, s'efectuarà amb maquinària específica que
compleixi l'indicat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tall de barres o filferros es realitzarà per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària
específica de tall automàtic.
No es redreçaran els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. No
s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

kg de pes necessari elaborat en l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol un
altre expressament acceptat per la DF.
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material degudes a les operacions específiques
d'aquests treballs, corresponents a retallades i lligats.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).

G - ELEMENTS UNITARIS D'ENGINYERIA CIVIL
G4 - ESTRUCTURES
G45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G45C7HCB,G45C7CH4.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Hormigonado d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per
pretensar, formigó autocompactante i formigó lleuger, de central o elaborat en l'obra en
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions dela norma EHE, abocat
directament des de camió, amb bomba o amb cubilote, i operacions auxiliars
relacionades amb l'hormigonado i el guarit del formigó.
S'han considerat els següents elements a hormigonar:









Pilars
Bigues
Estreps
Forjats amb elements resistents industrialitzats
Forjats nervados unidireccionals
Forjats nervados reticulars
Lloses i bancades
Membranes i voltes

L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions: Hormigonado:




Preparació de la zona de treball
Humectación de l'encofrat
Abocament del formigó
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Compactació del formigó mitjançant vibrat, si escau
Guarit del formigó CONDICIONIS GENERALS:

En l'execució de l'element es compliran les prescripcions establertes en la norma EHE08, especialment les que fan referència la durabilitat del formigó i les armadura
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural deu fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no tindrà disgregacions o coqueras en la massa.
Després de l'hormigonado les armadures mantindran la posició prevista en la DT.
La secció de l'element no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'uns altres.
L'element acabat tindrà una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista tindrà, a més, una coloració uniforme, sense
degotejos, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacán, les pedres quedaran distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
Resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE08
Les toleràncies d'execució compliran l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures compliran l'especificat
en la UNEIX 36831.
No s'acceptaran toleràncies en el replanteig d'eixos ni en l'execució de estructura
flotant de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., tret que les autoritzi
explícitament la DF.
HORMIGONADO D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:











Verticalitat de línies i superfícies (H altura del punt considerat):
H <= 6 m: ± 24 mm
6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
Verticalitat arestes exteriors o juntes de dilatació vistes (H altura del punt
considerat):
H <= 6 m: ± 12 mm
6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
Desviacions laterals:
Peces: ± 24 mm
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Juntes: ± 16 mm
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntales): ± 20 mm
Secció transversal (D: dimensió considerada):
D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
Desviació de la cara encofrada respecte al plànol teòric:
Arestes exteriors pilars vists i juntes en formigó vist: ± 6 mm/3 m
Resta d'elements: ± 10 mm

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma
EHE-08. FORJATS D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Espessor de la capa de compressió:












Sobre biguetes: 40 mm
Sobre peces d'entrevigado ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
Sobre peces d'entrevigado de poliestirè: 50 mm
Sobre peces d'entrevigado si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Sobre lloses alveolars pretesades: 40 mm Toleràncies d'execució:
Planeidad mesura amb regla de 3 m abans de retirar els puntales:
Acabat reglat mecànicament ± 12 mm/3 m
Acabat maestreado amb regla ± 8 mm/3 m
Acabat llis ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis ± 3 mm/3 m
Espessor de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm FORJATS NERVADOS
UNIDIRECCIONALS:

Espessor de la capa de compressió:











Sobre peces d'entrevigado ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
Sobre peces d'entrevigado de poliestirè: 50 mm
Sobre peces d'entrevigado si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm Toleràncies
d'execució:
Planeidad mesura amb regla de 3 m abans de retirar els puntales:
Acabat reglat mecànicament ± 12 mm/3 m
Acabat maestreado amb regla ± 8 mm/3 m
Acabat llis ± 5 mm/3 m

Acabat molt llis ± 3 mm/3 m
Espessor de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm FORJATS NERVADOS
RETICULARS:

Espessor capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm


Toleràncies d'execució:
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Planeidad mesura amb regla de 3 m abans de retirar els puntales:
Acabat reglat mecànicament ± 12 mm/3 m
Acabat maestreado amb regla ± 8 mm/3 m
Acabat llis ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis ± 3 mm/3 m
Espessor de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

HORMIGONADO:
Si la superfície sobre la qual s'hormigonará ha sofert gelada, s'eliminarà prèviament la
part afectada. La temperatura dels elements on es fa l'abocament serà superior als
0°C.
El formigó es posarà en obra abans d'iniciar l'enduriment. La seva temperatura serà >=
5°C.
La temperatura per hormigonar estarà entre 5°C i 40°C. L'hormigonado se suspendrà
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, l'hormigonado requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, es faran provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per
poder verificar la resistència realment aconseguida.
Si l'encofrat és de fusta, tindrà la humitat necessària perquè no absorbeixi aigua del
formigó. No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà a l'hormigonado fins que la DF del
armadures en posició definitiva.

vistiplau havent revisat les

La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície del formigó. En
cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
No es col·locaran en obra capes o tongadas de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa.
Si l'abocament del formigó s'efectua amb bomba, la DF aprovarà la instal·lació de
bombament prèviament a l'hormigonado..
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins a l'hormigonado
tret que la DF ho crea convenient per aplicació de mitjans que retardin l'enduriment.
No es posaran en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells. L'abocament es realitzarà des d'una altura petita i sense que es produeixin
disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin buits i eviti la segregació.
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S'ha de garantir que durant l'abocament i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat d'hormigonado serà suficient per assegurar que l'aire no quedi atrapat i
assenteix el formigó. Es vibrarà enèrgicament.
L'hormigonado se suspendrà en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, serà aprovada per la DF.
En cap cas es detindrà l'hormigonado si no s'ha arribat a una junta adequada.
Les juntes d'hormigonado seran aprovades per la DF abans de l'hormigonado de la
junta.
En tornar a iniciar l'hormigonado de la junta es retirarà la capa superficial de morter,
deixant els àrids al descobert i la junta neta. Per fer-ho no s'utilitzaran productes
corrosius.
Abans d'hormigonar la junta s'humitejarà, evitant entollar la junta
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de
juntes sempre que es justifiqui i se supervisi per la DF.
Una vegada emplenat l'element no es corregirà el seu aplomi, ni la seva anivellació.
Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó haurà d'assegurar-se el
manteniment de la humitat del mateix mitjançant el guarit i d'acord amb l'EHE-08.
Durant l'enduriment s'evitaran sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fisuración de l'element. FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació es realitzarà per vibrat. L'espessor màxim de la tongada dependrà del
vibrador utilitzat. Es vibrarà fins a aconseguir una massa compacta i sense que es
produeixin disgregacions.
Es vibrarà més intensament a les zones d'alta densitat d'armadures, en les cantonades
i en els paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANTE:
No és necessari la compactació del formigó. FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcta del formigó lleuger es reduirà la separació entre
posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó
convencional
S'evitarà que l'àrid lleugera flotació com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant utillatge
adequat que garanteixi que l'àrid s'introdueixi en la massa de formigó i quedi recobert
per la lechada
ESTREPS:
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Abans d'acabar-se l'enduriment es retiraran 2 cm de la capa superior deixant l'àrid
gruix parcialment vist, però no desprès.
Si damunt de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar almenys dues
hores abans d'executar-los perquè el formigó de l'element hagi assentat.
FORJATS D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces d'entrevigado o nervis, tindran la humitat necessària perquè no absorbeixin
l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades al
moment de l'hormigonado
En cas d'utilitzar peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'abocament del formigó s'iniciarà en els extrems i avançarà en tota l'altura de
l'element.
L'hormigonado dels nervis i de la capa de compressió dels forjats es realitzarà
simultàniament.
Es farà des d'una altura inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es
produeixin disgregacions. S'evitarà la desorganització de les armadures, les malles i
altres elements del forjat.
En l'hormigonado de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de juntes amb un
vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquestes, excepte si s'utilitza formigó
autocompactante.
LLOSES:
Si l'element és pretesat no es deixaran més juntes de les previstes explícitament en la
DT. En cas que s'hagi d'interrompre l'hormigonado, les juntes seran perpendiculars a
la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a hormigonar fins que la
DF les hagi examinat.
Si l'element és pretesat i no s'utilitza formigó autocompactante, es vibrarà amb
especial cuidat la zona d'ancoratges.
3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

HORMIGONADO:
m3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions
i singularitats acceptades prèvia i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
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Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

-

Aprovació del pla d'hormigonado presentat pel contractista

Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les
armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans de
l'hormigonado.

Observació de la superfície sobre la qual ha d'estendre's el formigó i de les
condicions de l'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans d'hormigonar.
Verificació de la correcta disposició de l'armat i de les mesures constructives
per evitar moviments de l'armat durant l'hormigonado.
Inspecció del procés d'hormigonado amb control, d'entre altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.
-

Control del desencofrado i del procés i condicions de guarit.

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats,
després de l'hormigonado. CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE
MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la Instrucció EHE-08.
CONTROL
D'EXECUCIÓ.
ACTUACIONS

INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I
EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
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No es podrà iniciar l'hormigonado d'un element sense la corresponent aprovació de la
DF. CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.

-

Assajos d'informació complementària.

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les
quals els materials i l'execució hagin aconseguit la qualitat prevista, comprovada
mitjançant els controls preceptius, només necessiten sotmetre's a assajos d'informació
i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents suposats:
Quan així ho disposin les Instruccions, reglaments específics d'un tipus
d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
Quan a causa del caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la
mateixa reune certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions
tècniques particulars establirà els assajos oportuns que s'han de realitzar, indicant
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
Quan segons el parer de la Direcció facultativa existeixin dubtes raonables
sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la Instrucció EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

DE

RESULTATS

I

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar
assajos d'informació complementària (testimonis, ultrasons, esclerómetro) sobre el
formigó endurit, amb la finalitat de tenir coneixement de les condicions de resistència
aconseguides o altres característiques de l'element hormigonado.

G4A - ARMADURES ACTIVES
G4A7 - ANCORATGES PER A ARMADURES ACTIVES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G4A71141.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'ancoratge per a tendons, monocordones o per a
barres, per a una estructura amb elements de formigó postensado.
S'han considerat els següents ancoratges:






Ancoratge actiu
Ancoratge cec de culata
Ancoratge cec semiadherente
Acoblador fix
Acoblador mòbil

L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions:




Preparació de la zona de treball
Replanteig en l'encofrat de la situació dels ancoratges
Col·locació dels caixetins en l'encofrat CONDICIONS GENERALS:

Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d'un sistema pretesat
dotat d'un document d'idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat
en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013.
La fixació d'ancoratges en l'encofrat garantirà que es manté la seva posició durant
l'abocament i vibrat del formigó.
Les unions entre les beines o conductes i ancoratges seran suficientment hermètiques
per evitar la fugida del producte d'injecció per les juntes o la penetració de lechada
durant l'hormigonado.
En l'encofrat, i coincidint amb els punts on se situaran els ancoratges, es preveurà un
caixetí que serveixi de suport a l'ancoratge i faciliti la col·locació del material destinat a
la protecció del dispositiu d'ancoratge una vegada s'hagi tibat i injectat.
Les dimensions del caixetí d'ubicació de l'ancoratge seran les suficients com perquè
càpiga el dispositiu de tibat utilitzat en l'obra.
Les plaques de repartiment tensional dels ancoratges es col·locaran
perpendicularment al traçat de l'armadura corresponent, de manera que després es
pugui aplicar correctament la tensió.
La posició dels ancoratges ha de ser la indicada en la DT, amb les toleràncies
aplicables als tendones i les beines que els afectin.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El muntatge de dispositius d'ancoratge es realitzarà seguint estrictament les
especificacions pròpies del sistema utilitzat.
Una vegada s'hagin col·locat els ancoratges i abans del tibat, s'eliminarà qualsevol
substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç.
ANCORATGE ACTIU O CEC DE CULATA:
Efectuades les operacions d'injecció, si és necessari, l'ancoratge es protegirà dels
agents exteriors segellant el caixetí.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou
els dispositius de connexió als conductes.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Recepció i aprovació de l'informe tècnic.

Inspecció del procés de col·locació dels ancoratges i tibat dels cables. CONTROL
D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es faran segons les indicacions de la DF.
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Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones
que ho exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i
experiència són fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
CONTROL
D'EXECUCIÓ.
ACTUACIONS

INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I
EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

La disposició dels elements i el procediment de tibat s'ha d'ajustar a les condicions
indicades en les especificacions.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es faran segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

DE

RESULTATS

I

No s'acceptarà la unitat corresponent fins que els processos no s'ajustin a les
especificacions indicades.

G4A8 - BEINES PER A ARMADURES ACTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G4A823A1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de beines per a armadures actives, de 40 mm de
diàmetre fins a 170 mm, i per a una pressió nominal de fins a 10 bar, col·locada amb
filferros.
S'han considerat les següents beines:
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Beina de tub d'acer corrugado
Beina de polietilè

L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions:




Preparació de la zona de treball
Col·locació de les beines dins de l'encofrat
Subjecció de les beines amb filferros CONDICIONIS GENERALS:

Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d'un sistema pretesat
dotat d'un document d'idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat
en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013.
La posició de les beines a l'interior dels encofrats s'ajustarà a l'indicat en la DT.
Les beines se subjectaran amb els mitjans adequats (acer i filferros) i les distàncies
entre aquests punts de suport asseguraran el compliment de les toleràncies de
regularitat de traçat que s'indiquen en el present plec.
Els mitjans de fixació no provocaran augments de fregament de les armadures en ser
tibades.
Les subjeccions impediran el moviment de les beines a l'hormigonar i vibrar, però no
es permet fer ús de la soldadura per aconseguir-ho.
El seu doblegat i col·locació, i la seva fixació a l'armadura passiva, garantiran un suau
traçat del tendó i, en evitar l'ondulació, seguir l'eix teòric d'aquest per no augmentar el
coeficient de fregament paràsit o provocar embranzides imprevistes al buit.

L'aplicador del pretesat haurà de comprovar, per a cada tipus de tendó, els diàmetres
de beines i espessors indicats en el projecte, així com els radis mínims de curvatura,
per evitar l'abolladura, garantir que no se superin els coeficients de rozadura
considerats, evitar l'esquinçament i l'aixafament de les beines durant el tesado.
Els suports que es disposen per mantenir el traçat no donaran lloc a fissures o
filtracions una vegada hagi endurit el formigó.
Les distàncies entre aquests punts de suport han d'assegurar el compliment de les
toleràncies de regularitat de traçat que s'indiquen en el present plec.
Si no s'especifica el contrari, les beines tindran boques o connexions adequades per a
la injecció de protecció una vegada s'hagin acabat les operacions de pretesat.
Les unions entre beines o conductes i els ancoratges seran suficientment hermètiques
per evitar la fugida del producte d'injecció per les juntes o la penetració de lechada
durant l'hormigonado.
En el cas d'haver-hi entroncaments de tendons, l'eixamplament de la beina tindrà la
suficient longitud per no coartar el moviment durant el tibat.
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En peces sotmeses a ambients fortament agressius o que han de presentar resistència
al foc, s'incrementaran els recobriments, prèvia acceptació de la DF.
Els recobriments han de ser els indicats en la DT, i en defecte d'això els que indica
l'EHE-08 en l'article 37.2.4
La distància entre beines, les agrupacions d'aquestes, i la distància a la resta
d'elements (armadures i casetones) han de ser els indicats en la DT, i en defecte
d'això els que indica l'EHE-08 en l'article 70.2.2.4. Toleràncies d'execució:






Posició de la beina en qualsevol secció transversal:
L <= 200 mm: ± 0,025 L
L > 200 mm:
Tendons simples o que formen part d'un cable: ± 0,025 L, ± 20 mm
Cordons: ± 0,04 L, ± 30 mm

(L = la major dimensió del cant o ample de la secció transversal)




Distància lliure entre beines: ± 20%
Recobriments: ± 10 mm
Ondulacions locals: ± 10 mm/1,5 m

Recobriments en adreça vertical o horitzontal (<= 80 mm):



>= 40 mm
>= al major de: la menor dimensió o la meitat de la major dimensió de la beina
o grup de beines en contacte

BEINA DE TUB D'ACER CORRUGADO:
Distància entre beines o grups de beines en contacte, o entre beines i la resta
d'armadures, quan les armadures actives són postesas:










En adreça vertical:
>= 5 cm
>= dimensió vertical de la beina o grups de beines en contacti
>= diàmetre de la beina
En adreça horitzontal:
>= 4 cm
>= dimensió horitzontal de la beina
>= diàmetre de la beina
>= 1,6 vegades la major dimensió de la beina que forma part d'un grup de
beines Espai lliure entre el conjunt de beines i els restants elements: >= 6 cm

BEINA DE POLIETILÈ:
Distàncies entre beines, o entre beines i la resta d'armadures, quan les armadures
actives són postesas:



Distància lliure vertical: >= Dimensió vertical de la beina
Distància lliure horitzontal:
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Beines aïllades: >= Dimensió horitzontal de la beina individual

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es permet deixar les beines sobre el fons de l'encofrat per anar-les aixecant
després, a mesura que s'hormigona la peça, fins a situar-la en la posició requerida.
Una vegada la DF hagi donat conformitat a la col·locació i fixació de les beines, es
poden iniciar les fases de col·locació d'ancoratges i enfilado de les armadures.
m de beina mesurat segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

m de beina injectada mesura segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la disposició de les beines abans de l'hormigonado.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es faran segons les indicacions de la DF.

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones
que ho exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i
experiència són fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Els procediments d'execució s'ajustaran a les indicacions fixades en el Plec de
Condicions.

G4AA - TENDONS PER A ARMADURES ACTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G4AA1110.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de tendó d'acer per tesar dins de la beina. L'execució de
la unitat d'obra inclou les següents operacions:




Preparació de la zona de treball
Col·locació dels tendons dins de les beines
Col·locació dels separadors CONDICIONS GENERALS:

Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d'un sistema pretesat
dotat d'un document d'idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat
en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013.
Al moment de posar-se en l'obra, les armadures estaran netes, sense greix, oli, pols,
pintura, terra o qualsevol altra matèria perjudicial per a la seva conservació i
adherència. No presentarà indicis de corrosió, defectes superficials aparents, punts de
soldadura, plecs o doblamientos.
Es prohibeix el desdoblegat en obra de les armadures actives.
No es posaran en un mateix tendó acers de pretesat de diferents característiques, tret
que es demostri que no hi ha perill de corrosió electrolítica.
El traçat real dels tendons s'ajustarà a les indicacions de la DT, disposant-se els punts
de suport necessaris per mantenir les armadures i beines en la seva posició correcta.
Les distàncies entre aquests punts seran les adequades per complir les toleràncies
indicades en l'article 96 de l'EHE-08. El material i forma d'aquests suports serà tal que
no donarà lloc, una vegada endurit el formigó, a fissures ni filtracions.
Les armadures actives o les beines corresponents han d'estar subjectades entre elles i
a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocament i la
compactació del formigó.
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El diàmetre interior de la beina, serà l'adequada per poder fer la injecció de forma
correcta. Com a criteri general, la beina haurà de tenir un diàmetre interior superior en
5-10 mm al tendó que se li hagi de col·locar. No obstant això, convé que la relació
entre la secció de la beina i la de l'armadura sigui de l'ordre d'1,5 a 2.
La posició dels tendons dins de les beines serà l'adequada. Per a això, si fos
necessari, s'utilitzaran separadors.
No s'utilitzaran entroncaments de tendons no prevists en els plànols, excepte si tenen
la conformitat expressa de la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar definitivament els tendons es posaran les plaques d'ancoratge.
S'adoptaran les precaucions necessàries per evitar que les armadures sofreixin danys
en col·locar-les, especialment en cortaduras o escalfaments locals que puguin
modificar les seves característiques. Especialment, s'evitaran les operacions de
soldadura en les proximitats de la zona activa de les armadures.
Qualsevol ajust de longitud o arranjament dels extrems de l'armadura es farà
mecànicament o per oxicorte i, en aquest últim cas, la zona d'acer afectada quedarà
fora de la zona activa. En cas d'utilitzar el bufador, s'evitarà que la flama afecti a altres
tendons ja tibats.
En el cas que l'armadura activa s'enfile en la beina abans d'hormigonar, una vegada
col·locats els tendons, i abans d'autoritzar l'hormigonado, la DF revisarà tant les
armadures com les beines, ancoratges i altres elements ja disposats en la seva posició
definitiva i constatarà la seva concordança amb l'indicat en la DT, així com la seva
estanqueïtat.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

kg d'armadura mesurada entre cares exteriors de les plaques d'ancoratge segons la
definició dels plànols i d'acord amb els següents criteris:



El pes unitari per al seu càlcul serà el teòric
Per poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, és necessària l'acceptació
expressa de la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retallades i
els entroncaments que s'hagin efectuat.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
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Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual del material abans de la seva utilització.

Verificació de la disposició dels elements abans de l'hormigonado:

-

Traçat de les armadures

-

Uniformitat de les característiques de l'acer d'un mateix tendó

-

Punts de suport i subjecció d'armadures

-

Rigidesa del conjunt

-

Neteja

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Recepció i aprovació de l'informe tècnic.

Inspecció del procés de col·locació dels ancoratges i tibat dels cables. El control es
basa en l'experiència del personal dedicat a la inspecció.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Els controls es faran segons les indicacions de la DF.

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones
que ho exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i
experiència són fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
CONTROL
D'EXECUCIÓ.
ACTUACIONS

INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS I
EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

La disposició dels elements i el procediment de tibat s'ha d'ajustar a les condicions
indicades en les especificacions.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspecció visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls es faran segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

DE

RESULTATS

I

No s'acceptarà la unitat corresponent fins que els processos no s'ajustin a les
especificacions indicades.

G4AC - TESADO D'ARMADURES ACTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G4AC1300.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Procés de tibat de les armadures actives mitjançant gat hidràulic de 60 t de força fins a
1200 t, i posterior ancoratge dels tendons.
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions:






Preparació de la zona de treball
Lubrificació, si és necessària, de les armadures
Tesado de les armadures
Control dels allargaments produïts
Ancoratge dels tendons CONDICIONIS GENERALS:

Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d'un sistema pretesat
dotat d'un document d'idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat
en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013.
El control de la magnitud de la força de pretesat introduïda es realitzarà mesurant
simultàniament l'esforç del gat i l'allargament experimentat per l'armadura.
Els valors de la força de pretesat i els allargaments s'ajustaran als definits al programa
de tibat.
Els allargaments llegits s'anotaran en la taula de tibat juntament amb tots els incidents
que hagin pogut sorgir durant el procés.
Una vegada aconseguida la càrrega prescrita al programa de tibat, s'ancoraran els
tendons.
En general, la força de tesado proporcionarà a les armadures una tensió no major que
el menor dels dos valors següents:


Tensió en les armadures: <= 0,70 x Fpmáx,k, <= 0,85 x Fypk

(Fpmáx,k = carrega unitària de trencament de les armadures actives, Fypk = límit
elàstic de l'acer)
Quan en ancorar l'armadura en el formigó es produeixi una reducció convenient de la
tensió es podrà augmentar a:


Tensió en les armadures: <= 0,80 x Fpmáx,k, <= 0,90 x Fypk

En cas que les armadures o l'aplicador del pretesat disposin d'un nivell de garantia
addicional, la tensió serà el menor valor que resulti dels següents:







Tensió en les armadures en situacions permanents: <= 0,75 x Fpmáx,k, <=
0,9 x Fypk
Tensió en les armadures en situacions temporals: <= 0,85 x Fpmáx,k, <= 0,95 x
Fypk Toleràncies d'execució:
Precisió del mesurament d'allargament: ± 2% recorregut total
Diferència entre la força de pretesat i la prevista al programa de tibat: ± 5%
Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tibat:
Tendons individuals: ± 15%
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Suma de valors dels tendons d'una secció: ± 5%
Posició dels tendons de pretesat, en comparació a la posició definida en
projecte:
Per a L = 200 mm en tendons que formin part d'un cable, tendons simples i
cordonesÄ = ± 0,025 L
Per a > L 200 mm en tendons que siguin part d'un cable:
Per a tendons simples, el major de: Ä = ± 0,025 L o Ä = ± 20 mm
Per a cordons, el major de: Ä = ± 0,04 L o Ä = ± 30 mm (L = cant o ample de la
secció transversal)
Desviació del recobriment del formigó
Elements prefabricats: = ± 5 mm
Elements hormigonados in situ: = ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El contractista presentarà a la DF per a la seva aprovació i amb suficient antelació, el
sistema de tibat.
El tibat no s'iniciarà sense l'autorització de la DF, la qual comprovarà la idoneïtat del
programa de tibat i que el formigó ha aconseguit la resistència mínima per començar
l'operació, segons els resultats del trencament de provetes de formigó.
Abans de començar les operacions de tesado es comprovarà el calibraje dels gats.
Es comprovarà l'estat de l'equip de tibat i es realitzarà el tesado d'acord amb les
recomanacions del fabricant del sistema utilitzat. En particular, es cuidarà que el gat es
col·loqui perpendicularment i centrat respecte a l'ancoratge.
No pot haver-hi més personal que el que calgui tibar en les proximitats de la zona. Per
darrere dels gats es col·locaran proteccions resistents i es prohibirà, durant el tibat, el
pas entre aquestes proteccions i el gat.
Se seguirà el programa de tesado que contindrà per a armadures pretesas, almenys:







L'ordre de tesado i eventualment les successives etapes parcials
La pressió o força que no han de sobrepassar els gats
El valor de tensió en els ancoratges
Els allargaments que s'han d'obtenir
La manera i la seqüència que s'haurà de seguir per a l'alliberament dels
tendons
La resistència requerida al formigó al moment de la transferència

Se seguirà el programa de tibat que inclourà per a les armadures postesas:




L'ordre de tibat de les armadures
La força que farà el gat
L'allargament previst i la màxima penetració del tascó

Pàgina 131 de 159

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó







El moment de retirada de cimbras durant el tesado, si és el cas
La resistència del formigó abans del tesado
Nombre, tipus i localització dels acoblaments
El mòdul d'elasticitat suposat per a l'armadura activa
Els coeficients de fregament teòrics que s'han considerat El tibat s'efectuarà
per operaris qualificats.

En el cas de tendons monocordones no adherents i amb l'objecte de reduir els
fregaments es poden utilitzar productes lubrificants sempre que no suposin perill de
corrosió per a cap element del tendó, i que permetin un perfecte rentat posterior dels
conductes i les armadures actives per assegurar la correcta injecció.
El tibat d'un anell amb més d'un connector es farà per fases, incrementant
gradualment la tensió en els diferents connectors de manera successiva.
El tibat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials.
Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tibat s'introduirà per fases.
Com a mínim es realitzaran les següents: primera, fins a aconseguir un 10% de la
força màxima, i segona fins a la càrrega prevista.
Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos,
s'examinaran les possibles causes de variació, com a errors de lectura, de secció
d'armadures, de mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, trencament d'algun
element del tendó, taps, o uns altres, i es procedirà a un nou tibat amb una nova
lectura d'allargaments, prèvia aprovació de la DF.
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de tascó, es mesurarà i s'anotarà
en la taula de tibat. Si durant el tibat es trenquessin un o més elements de l'armadura
d'un tendó, es pot aconseguir la força total de pretesat necessària augmentant la
tensió dels restants tendons, sempre que la sobretensión no sigui superior al 5% de la
inicialment prevista per a cadascun d'ells. L'aplicació de tensions superiors faria
necessari un nou estudi.
En tots els casos anteriors es realitzarà la corresponent comprovació a trencament de
la peça o element estructural que es tesa, tenint en compte les noves condicions en
què es troba.
La pèrdua total en la força de pretesat, originada pel trencament d'elements
irreemplaçables de l'armadura, no pot excedir del 2% de la força total del pretesat
indicada en la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

TESADO DE TENDÓ D'ACER:
t de tensió mesurada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Recepció i aprovació del programa de tibat.
Inspecció del procés de tesado, amb control i documentació de les forces aplicades,
allargaments registrats i incidències produïdes.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
El control es basa en l'experiència del personal dedicat a la inspecció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la unitat corresponent fins que els processos no s'ajustin a les
especificacions indicades.

G4AE - INJECCIÓ DE BEINES PER A ARMADURES ACTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G4AE1000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Procés d'injecció amb lechada de ciment dels conductes de les armadures actives, fins
a aconseguir el farcit total del conducte i el recobriment dels tendons.
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions:





Preparació de la zona de treball
Neteja del conducte amb aire a pressió
Neteja de les boques d'injecció
Injecció de la lechada de ciment de forma contínua i sense interrupcions

Pàgina 133 de 159

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó

CONDICIONS GENERALS:
Han de formar part i complir totes les especificacions tècniques d'un sistema pretesat
dotat d'un document d'idoneïtat tècnica europeu, elaborat per un organisme autoritzat
en l'àmbit de la Directiva 89/106/CEE i de conformitat amb la Guia ETAG 013.
Entre el final del tibat i l'inici de la injecció no transcorrerà més d'un mes, excepte quan
s'hagi previst una protecció provisional de les armadures o la DF ho autoritzi.
La injecció assegurarà el farcit total del conducte i el recobriment dels tendons. Per
aconseguir-ho han de col·locar-se prèviament els tubs de purga que siguin
necessaris.
Haurà de fer-se un informe de cada injecció, que passarà a formar part dels
documents d'obra. Aquest informe inclourà les característiques del producte, la
temperatura ambienti al moment de la injecció, el tipus de ciment, l'additiu incorporat i
dosatge (si és el cas), la relació aigua-ciment triada, el tipus de mesclador, durada del
procés de mescla, i les provetes que s'han realitzat per al control de les condicions
especificades.
Velocitat d'avanç: 5 - 15 m/min Longitud màxima d'injecció: 120 m
Pressió d'injecció: <= 10 kp/cm2 (òptim entre 3 i 7 kp/cm2)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La DF aprovarà el programa d'injecció presentat pel contractista, que contindrà els
següents punts:








Característiques de la lechada a utilitzar, inclòs el temps d'utilització i el temps
d'enduriment
Característiques de l'equip d'injecció, incloses les pressions i la velocitat
d'injecció
Sistema de neteja dels conductes
Seqüència de les operacions d'injecció i assajos a realitzar sobre la lechada
fresca
Nombre i tipus de provetes a realitzar per als assajos
Volum de lechada que s'ha de preparar
Instruccions en cas d'incidents o condicions climàtiques perjudicials

Abans d'injectar es netejarà el conducte amb aire a pressió, observant si aquest surt
per l'altre extrem de forma regular. En cas d'estar obstruït el conducte es prendran les
mesures oportunes per assegurar la injecció correcta.
Les connexions de les boques d'injecció estaran netes de formigó o qualsevol un altre
material, i seran hermètiques, per evitar possibles arrastramientos.
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No s'injectarà si es preveuen gelades en un termini de 2 dies, ni quan la temperatura
de la peça sigui inferior a 5°C; de no ser possible complir aquesta prescripció, es
prendran mesurades com l'escalfament del formigó o de la lechada, sempre que siguin
aprovats per la DF.
Quan la temperatura ambienti sigui superior a 35ªC, és aconsellable refredar l'aigua de
la mescla. Abans d'iniciar la injecció s'obriran tots els tubs de purga.
La injecció es farà des de l'ancoratge més baix o des del tub de purga inferior del
conducte. En la preparació de la mescla es dosaran els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps de pastat no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.
No transcorreran més de 30 minuts des del pastat fins al començament de la injecció,
tret que s'utilitzin retardadores. Durant aquest temps la mescla s'ha de mantenir en
moviment continu.
La bomba proporcionarà una injecció contínua i ininterrompuda de cada conducte, i
amb la uniformitat necessària per no produir segregacions. No es pot utilitzar aire
comprimit per injectar la lechada.
A mesura que la injecció vagi sortint pels successius tubs de purga més propers al
punt on s'injecta, s'aniran tancant aquests, deixant que flueixi prèviament per ells la
lechada fins que tingui la mateixa consistència que la que s'injecta.
Quan s'injecti en conductes llargs i ondats, on es precisi una pressió elevada, es pot
tancar l'extrem pel qual s'ha iniciat la injecció i continuar-la pels successius tubs de
purga.
En conductes molt llargs o de gran secció útil, pot ser necessària la reinyección,
després de 2 hores, per compensar l'eventual reducció de volum de la mescla.
La injecció haurà de perllongar-se fins que la viscositat de la mescla que surt per
l'extrem lliure del conducte sigui igual a la del producte injectat.
En finalitzar la injecció d'un conducte, se segellaran tots els forats i tubs de purga pels
quals pugui entrar aigua.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

INJECCIÓ DE BEINES PER A ARMADURES ACTIVES:
l de material injectat mesurat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT
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Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Aprovació del programa d'injecció.

Control de les condicions del conducte en el qual ha d'injectar-se la lechada.

Control del temps que passa entre l'últim tesado d'un tendó i l'inici de la injecció
corresponent. Durant el procés d'execució es realitzaran, diàriament, els següents
controls:
-

Viscositat de la lechada (con de Marsch) al moment de l'inici de la injecció.

-

Viscositat de la lechada a la sortida de l'últim tub de purga.

Comprovació que hagi sortit tot l'aire de l'interior de la beina abans de tancar
successivament tots els tubs de purga.
-

Control de la pressió d'injecció.

-

Control de fugides.

Control temperatura ambienti màxima i mínima, els dies que es realitzi injecció,
i en les 48 hores successives, especialment en temps fred.

Preparació de l'informe de la injecció. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà una inspecció permanent durant el procés d'injecció. INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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En els casos en què existeixi algun dubte sobre la qualitat de la injecció realitzada, el
director d'obra podrà exigir la realització de radiografies del conducte.

G4B - ARMADURES PASSIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G4BD3100.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugadas, malla
electrosoldada d'acer o conjunt de barres i/o malla d'acer, en formació d'armadura
passiva d'elements estructurals de formigó, en l'excavació, en l'encofrat o ancorades a
elements de formigó existents, o soldades a perfils laminats d'acer.
S'han considerat les armadures per als següents elements:


Elements estructurals de formigó armat

L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions:









Preparació de la zona de treball
Cort i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Neteja del fons de l'encofrat
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat CONDICIONS GENERALS:

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures se seguiran les
indicacions de l'EHE i la UNEIX 36831.
Els diàmetres, forma, dimensions i disposició de les armadures seran les especificades
en la DT. El nombre de barres no serà mai inferior a l'especificat en la DT.
Les barres no tindran defectes superficials ni esquerdes.
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Les armadures estaran netes, no tindran òxid no adherent, pintura, grassa ni altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures permetran un correcte hormigonado de la peça, de
manera que totes les barres quedin embolicades pel formigó.
En barres situades per capes, la separació entre aquestes haurà de permetre el pas
d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no serà inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els entroncaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a
la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'entroncament.
No hi haurà més entroncaments dels quals constin en la DT o autoritzi la DF.
Els entroncaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballi a la
seva màxima càrrega. Els entroncaments es faran per solape o per soldadura.
Per realitzar un altre tipus d'entroncament es requerirà disposar d'assajos que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència al trencament no
inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu
entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla es realitzarà mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat complirà l'especificat a
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, complirà l'especificat en l'article EHE 69.4.3.2 i seguint els
procediments establerts en la UNEIX 36832.
La realització dels entroncaments, en el que concerneix al procediment, la disposició
en la peça, la longitud dels solapes i la posició dels diferents entroncaments en barres
properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, en l'article 69.5.2.
En els solapes no es disposaran ganxos ni patilles.
Els entroncaments per soldadura es faran seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5
de l'EHE amb els procediments descrits en la UNEIX 36832.
No es disposaran entroncaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura. Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb
recobriment epoxídics.
Els entroncaments mitjançant dispositius mecànics d'unió es realitzaran segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricador, en qualsevol cas, es complirà
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures estaran subjectes entre si i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocament i la compactació del formigó.
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Els estreps de pilars o bigues s'uniran a les barres principals mitjançant un lligat simple
o un altre procediment idoni. En cap cas es farà amb punts de soldadura quan
l'armadura estigui dins dels encofrats.
Les armadures d'espera estaran subjectes a l'emparrillado dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, es col·locarà una malla de
repartiment enmig d'aquest, a la zona de tracció, segons s'especifica en l'article
37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que quedin enterrats.
La DF aprovarà la col·locació de les armadures abans d'iniciar l'hormigonado.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no
serà inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE,
en funció de la classe d'exposició ambiental al fet que se sotmetrà el formigó armat,
segons el qual indica l'article 8.2.1. de la mateixa norma. Els sistemes auxiliars per a
l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formin part de
l'armadura, compliran els recobriments mínims, amb la finalitat de garantir la durabilitat
de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 àrid màxim (on: D: diàmetre
armadura principal o diàmetre equivalent) Distància lliure barra doblegada - parament:
>= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, en el que concerneix a la
forma, posició en la peça i longitud de les barres, ha de seguir les prescripcions de
l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:






Longitud solape: - 0 mm, + 50 mm
Longitud d'ancoratge i solape: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L
(<=50 mm)
Posició:
En sèries de barres paral·leles: ± 50 mm
En estreps i cèrcols: ± b/12 mm

(on b és el costat menor de la secció de l'element)

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures compliran l'especificat
en la UNEIX 36831.
BARRES CORRUGADAS:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal, i
quatre en el cas de peces comprimides, hormigonadas en posició vertical i on no sigui
necessari realitzar entroncaments en les armadures.
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El diàmetre equivalent del grup de barres no serà superior a 50 mm. (on diàmetre
equivalent és el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres
que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i s'hormigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no serà major de 70 mm.
No se solaparán barres de >D = 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament. Els entroncaments per solape de barres agrupades compliran l'article
69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'entroncament per solapa en grups de quatre barres.
A la zona de solapo hauran de disposar-se armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la major barra solapada.
Distància lliure horitzontal i vertical entre barres 2 barres aïllades consecutives: >= D
màxim, >= 1,25 àrid màxim, >= 20 mm
Distància entre centres d'entroncaments de barres consecutives, segons adreça de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un entroncament per solape: <= 4 D
Distància entre barres traccionadas empalmades per solape: <= 4 D, >= D màxim, >=
20 mm, >= 1,25 àrid màxim
Longitud solape: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de l'EHE) MALLA ELECTROSOLDADA:
L'entroncament per solapa de malles electrosoldadas ha de complir l'especificat en
l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Longitud de solape en malles acoblades: a x Lb neta:


Complirà, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm

(on: a és el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4
de l'EHE) Longitud de solape en malles superposades:



Separació entre elements solapados (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
Separació entre elements solapados (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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El doblegat de les armadures es realitzarà a temperatura ambienti, mitjançant
dobladoras mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajuda d'un mandril, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No es redreçaran colzes excepte si es pot verificar que no s'espatllaran.
Es col·locaran separadors per assegurar el recobriment mínim i no es produiran
fissures ni filtracions en el formigó. La disposició dels separadors es realitzarà segons
les prescripcions de la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors estaran específicament dissenyats per a aquesta fi i compliran
l'especificat en l'article
37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció
(maó, formigó, etc.). Si han de quedar vists no poden ser metàl·lics.
En el cas de realitzar soldadures se seguiran les disposicions de la norma UNEIX
36832 i les executaran operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

BARRES CORRUGADAS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:





El pes unitari per al seu càlcul serà el teòric
Per poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, és necessària l'acceptació
expressa de la DF.
El pes s'obtindrà mesurant la longitud total de les barres
(escombri+entroncaments)
L'increment de mesurament corresponent a les retallades està incorporat al
preu de la unitat d'obra com a increment en el rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element auxiliar)

MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície mesurada d'acord a les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retallades i
entroncaments.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

NORMATIVA GENERAL:
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Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació
Parteix 2. Document Bàsic de Seguretat estructural DB-ES.
Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

-

Recepció i aprovació de l'informe d'especejament per part del contractista.

Inspecció abans de l'hormigonado de totes les unitats d'obra estructurals amb
observació dels següents punts:
-

Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.

-

Rectitud.

-

Lligams entre les barres.

-

Rigidesa del conjunt.

-

Neteja dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones
que ho exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i
experiència són fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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Desautorització de l'hormigonado fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.

G4D - ENCOFRATS
G4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G4DC1D00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o d'altres
materials, que formen el motlle en el qual es verterá el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions:










Neteja i preparació del plànol de suport
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrante
Tapat de les juntes entre peces
Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostramiento
Aplomat i anivellació de l'encofrat
Disposició d'obertures provisionals en la part inferior de l'encofrat, quan faci
mancada
Humectación de l'encofrat, si és de fusta
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans del seu muntatge s'ha de disposar d'un projecte de la cimbra on han de quedar
reflectits com a mínim:



Justificació de seguretat de la cimbra, límit de deformacions abans i després de
l'hormigonado
Plànols executius de la cimbra i els seus components
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Plego de prescripcions tècniques de la cimbra i els seus elements, com a
perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. S'ha de disposar d'un procediment escrit
per al muntatge i desmuntatge de la cimbra o apuntalament, on figurin els
requisits per a la seva manipulació, ajust, contraflecha, càrregues,
desclavamiento i desmantellament.

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen
amb les especificacions del plec de condicions tècniques
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions seran suficientment rígids i
resistents per garantir les toleràncies dimensionals i per suportar, sense seients ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta la seva
hormigonado i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que vagin a estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els álcalis del ciment.
L'interior de l'encofrat estarà pintat amb desencofrante abans del muntatge, sense que
hi hagi degotejos. La DF autoritzarà, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrante no impedirà la ulterior aplicació de revestiment ni la possible
execució de juntes d'hormigonado, especialment quan siguin elements que
posteriorment s'hagin d'unir per treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. un certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrante i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'utilitzarà gasoil, grasses o similars com desencofrantes. S'usaran vernissos
antiadherentes a força de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:







Estanqueïtat de les juntes entre panells, evitant fugides d'aigua o lechada
Resistència a la pressió del formigó fresc i a l'efecte de la compactació
mecànica
Alineació i verticalitat, especialment en el creuament de pilars i forjats
Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència
d'abombamientos fora de toleràncies
Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
Manteniment de les característiques que permetin textures i acabats específics
del formigó Estarà muntat de manera que permeti un fàcil desencofrado, que
es farà sense cops ni sacsejades. Tindrà marcada l'altura per hormigonar.

Abans de començar a hormigonar, el contractista obtindrà de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntales de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Iran degudament travats en els dos sentits.
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Les cimbras s'estabilitzaran en les dues adreces perquè l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels forjats, podent-se realitzar de les
següents formes:




Esbiaixat dels puntales en les dues adreces amb tubs o abrazadoras, resistint
les embranzides horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la
capacitat resistent i rigidesa suficients
Disposició de torres de cimbra en les dues adreces i a les distàncies
necessàries

S'adoptaran les mesures oportunes perquè els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrado sense l'autorització de la DF.
El desencofrado de costaners verticals d'elements de petit cant, podrà fer-se als tres
dies d'hormigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures
baixes o altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del
formigó. Els costaners verticals d'elements de gran cant o els costaners horitzontals no
es retiraran abans dels 7 dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i quan no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fisuración prematura fossin grans, es faran
assajos d'informació que determinin la resistència real del formigó per poder fixar el
moment de desencofrado.
No s'emplenaran les coqueras o defectes que es puguin apreciar en el formigó al
desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats en el formigó es tallaran
ran del parament.
En encofrats amb la possibilitat de moviment durant l'execució (trepantes o lliscants) la
DF podrà exigir una prova sobre un prototip, prèviament a la seva utilització en
l'estructura, per poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, les juntes entre aquests han de permetre
l'entumecimiento de les mateixes per la humitat del reg i del formigó, sense que
permetin la fuita de pasta o lechada durant l'hormigonado, ni reprodueixin
esforços o deformacions anormals. Per evitar-ho es podran autoritzar un segellat
adequat
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat per l'hormigonado:





Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
Planeidad:
Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
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Per revestir: ± 15 mm/m

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per l'hormigonado:
+---------------------------------------------------------------------+
¦

¦ Replantejo eixos ¦Dimensions¦Aplomat¦Horitzontalitat¦

¦

¦-----------------¦

¦

¦Parcial ¦ Total ¦

¦

¦ ¦
¦

¦

¦

¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦

¦

¦

¦Murs

¦ + 60 mm ¦

¦

-

¦

¦

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦

¦Recalcis

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦

-

¦± 20 mm ¦

-

¦Riostras

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦

¦
-

¦

¦Basamentos

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦

-

¦Encepados

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦

-

¦Pilars

¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦

¦Bigues
¦Llindes

¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦ -

¦Cèrcols
¦Forjats

¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦

¦ -

-

-

¦ -

¦

¦
-

¦

-

¦

-

¦

¦ -

¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦

¦

¦ + 60 mm ¦

¦Membranes

¦ ¦ -

¦± 30 mm ¦

¦
-

¦

¦

¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦

¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦

¦

¦Estreps

¦ -

¦ -

¦Lloses
¦

-

¦

¦
¦ -

¦

-

¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦

¦
-

¦

+---------------------------------------------------------------------+ MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles es col·locaran ben alineats, de manera que no suposin una disminució de
la secció dels nervis de l'estructura.
No tindran deformacions, cants trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'efectuarà procurant no espatllar els cants dels nervis
hormigonados. Els motlles ja usats i que serveixin per a unitats repetides, es netejaran
i rectificaran.
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HORMIGON PRETESAT:
Els encofrats propers a les zones d'ancoratge tindran la rigidesa necessària perquè els
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles permetran les deformacions de les peces en ells hormigonadas i
resistiran la distribució de càrregues durant el tibat de les armadures i la transmissió de
l'esforç de pretesat al formigó.
El descimbrado es realitzarà segons el programa previst, que deurà estar d'acord amb
el tesado de les armadures.
HORMIGON VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que quedaran vistes, seran
llises, no tindran rebabas ni irregularitats.
Es col·locaran angulars metàl·lics en les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol
altre procediment eficaç perquè les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de berenjenos per achaflanar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans d'hormigonar s'humitejarà l'encofrat en el cas que es tracti de fusta per evitar
que absorbeixi l'aigua continguda en el formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa
de les armadures, el seu nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No es transmetran a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats es farà de manera que s'eviti danyar estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntales ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en què s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesado es retiraran els costaners dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portante de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per
haver patit desperfectes, deformacions, alabeos, etc., no es forçaran perquè recuperin
la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i l'hormigonado passin més de tres mesos, es
farà una revisió total de l'encofrat, abans d'hormigonar.
L'hormigonado es realitzarà durant el període de temps en què el desencofrante
estigui actiu.
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Per al control del temps de desencofrado, s'anotaran en l'obra les temperatures
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrado, així com
la data en què s'ha hormigonado cada element.
El desencofrado de l'element es farà sense cops ni sacsejades.
El desencofrado i descimbrado no es realitzarà fins que el formigó aconsegueixi la
resistència necessària per suportar amb seguretat i sense excessives deformacions
els esforços als quals estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial èmfasi durant el desencofrado en la retirada de qualsevol element
que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, seient o dilatació així
com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalará de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin
l'impacte de sopandas i puntales en els forjats
ELEMENTS VERTICALS:
Per facilitar la neteja del fons de l'encofrat es disposaran obertures provisionals en la
part inferior de l'encofrat.
Es preveuran en les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metre, i es tancaran quan el formigó arribi a la
seva altura.
En èpoques de vents forts s'atirantarán amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esbeltez major que 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plànols de més de 6 m de llum lliure, es disposaran
amb la contraflecha necessària perquè, desencofrado i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavidad en l'intradós. Aquesta contraflecha sol ser de l'ordre
d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntales es col·locaran sobre durmientes de repartiment quan es transmetin
càrregues al terreny o a forjats alleugerits. Quan aquests es disposin sobre el terreny
s'ha d'assegurar que no sofriran seients.
Els puntales s'arriostrarán en dues adreces perpendiculars
Els puntales transmetran la força que rebin i permetran finalment un desapuntalado
senzill
En els ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cimbra durant
l'hormigonado no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb
anterioritat.
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En èpoques de fortes pluges es protegirà el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

m2 de superfície mesurada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per al muntatge
dels encofrats i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com són
berenjenos o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:



Buits <= 1 m2: No es dedueixen
Buits > 1 m2: Es dedueix el 100%

En els buits que no es dedueixin, el mesurament inclou la superfície necessària per
conformar el perímetre dels buits. En el cas que es dedueixi el 100% del buit, s'han de
mesurar també la superfície necessària per conformar el perímetre dels buits.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

NORMATIVA GENERAL:

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
* Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques
generals per a obres de carreteres i ponts (PG 3/75)

G4DD - ENCOFRATS PER A MEMBRANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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G4DDAD12.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o d'altres
materials, que formen el motlle en el qual es verterá el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions:










Neteja i preparació del plànol de suport
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrante
Tapat de les juntes entre peces
Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostramiento
Aplomat i anivellació de l'encofrat
Disposició d'obertures provisionals en la part inferior de l'encofrat, quan faci
mancada
Humectación de l'encofrat, si és de fusta
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans del seu muntatge s'ha de disposar d'un projecte de la cimbra on han de quedar
reflectits com a mínim:




Justificació de seguretat de la cimbra, límit de deformacions abans i després de
l'hormigonado
Plànols executius de la cimbra i els seus components
Plego de prescripcions tècniques de la cimbra i els seus elements, com a
perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. S'ha de disposar d'un procediment escrit
per al muntatge i desmuntatge de la cimbra o apuntalament, on figurin els
requisits per a la seva manipulació, ajust, contraflecha, càrregues,
desclavamiento i desmantellament.

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen
amb les especificacions del plec de condicions tècniques
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions seran suficientment rígids i
resistents per garantir les toleràncies dimensionals i per suportar, sense seients ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta la seva
hormigonado i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que vagin a estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els álcalis del ciment
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L'interior de l'encofrat estarà pintat amb desencofrante abans del muntatge, sense que
hi hagi degotejos. La DF autoritzarà, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrante no impedirà la ulterior aplicació de revestiment ni la possible
execució de juntes d'hormigonado, especialment quan siguin elements que
posteriorment s'hagin d'unir per treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. un certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrante i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'utilitzarà gasoil, grasses o similars com desencofrantes. S'usaran vernissos
antiadherentes a força de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:







Estanqueïtat de les juntes entre panells, evitant fugides d'aigua o lechada
Resistència a la pressió del formigó fresc i a l'efecte de la compactació
mecànica
Alineació i verticalitat, especialment en el creuament de pilars i forjats
Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència
d'abombamientos fora de toleràncies
Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
Manteniment de les característiques que permetin textures i acabats específics
del formigó Estarà muntat de manera que permeti un fàcil desencofrado, que
es farà sense cops ni sacsejades. Tindrà marcada l'altura per hormigonar.

Abans de començar a hormigonar, el contractista obtindrà de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntales de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Iran degudament travats en els dos sentits.
Les cimbras s'estabilitzaran en les dues adreces perquè l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels forjats, podent-se realitzar de les
següents formes:




Esbiaixat dels puntales en les dues adreces amb tubs o abrazadoras, resistint
les embranzides horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la
capacitat resistent i rigidesa suficients
Disposició de torres de cimbra en les dues adreces i a les distàncies
necessàries

S'adoptaran les mesures oportunes perquè els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrado sense l'autorització de la DF.
El desencofrado de costaners verticals d'elements de petit cant, podrà fer-se als tres
dies d'hormigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures
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baixes o altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del
formigó. Els costaners verticals d'elements de gran cant o els costaners horitzontals no
es retiraran abans dels 7 dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i quan no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fisuración prematura fossin grans, es faran
assajos d'informació que determinin la resistència real del formigó per poder fixar el
moment de desencofrado.
No s'emplenaran les coqueras o defectes que es puguin apreciar en el formigó al
desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats en el formigó es tallaran
ran del parament.
En encofrats amb la possibilitat de moviment durant l'execució (trepantes o lliscants) la
DF podrà exigir una prova sobre un prototip, prèviament a la seva utilització en
l'estructura, per poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, les juntes entre aquests han de permetre
l'entumecimiento de les mateixes per la humitat del reg i del formigó, sense que
permetin la fuita de pasta o lechada durant l'hormigonado, ni reprodueixin esforços o
deformacions anormals. Per evitar-ho es podran autoritzar un segellat adequat
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat per l'hormigonado:






Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
Planeidad:
Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
Per revestir: ± 15 mm/m

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per l'hormigonado:
+---------------------------------------------------------------------+
¦

¦ Replantejo eixos ¦Dimensions¦Aplomat¦Horitzontalitat¦

¦

¦-----------------¦

¦

¦Parcial ¦ Total ¦

¦

¦ ¦
¦

¦

¦

¦---------------¦--------¦--------¦-----------¦--------¦--------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦

¦

¦Murs
¦Recalcis

¦

¦ + 60 mm ¦

¦

-

¦

¦

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦ ± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦

-

¦± 20 mm ¦

-

¦
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¦Riostras

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦

-

¦

¦Basamentos

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦

-

¦Encepados

¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦

-

¦Pilars

¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦

¦Bigues
¦Llindes

¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦ -

¦Cèrcols
¦Forjats

¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦

¦ -

-

-

¦ -

¦

¦
-

¦

-

¦

-

¦

¦ -

¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦ ± 30 mm/m ¦

¦

¦ + 60 mm ¦

¦Membranes

¦ ¦ -

¦± 30 mm ¦

¦
-

¦

¦

¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦

¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦

¦

¦Estreps

¦ -

¦ -

¦Lloses
¦

-

¦

¦
¦ -

¦

-

¦

¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦

-

¦

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

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles es col·locaran ben alineats, de manera que no suposin una disminució de
la secció dels nervis de l'estructura.
No tindran deformacions, cants trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'efectuarà procurant no espatllar els cants dels nervis
hormigonados. Els motlles ja usats i que serveixin per a unitats repetides, es netejaran
i rectificaran.
HORMIGON PRETESAT:
Els encofrats propers a les zones d'ancoratge tindran la rigidesa necessària perquè els
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles permetran les deformacions de les peces en ells hormigonadas i
resistiran la distribució de càrregues durant el tibat de les armadures i la transmissió de
l'esforç de pretesat al formigó.
El descimbrado es realitzarà segons el programa previst, que deurà estar d'acord amb
el tesado de les armadures.
HORMIGON VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que quedaran vistes, seran
llises, no tindran rebabas ni irregularitats.
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Es col·locaran angulars metàl·lics en les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol
altre procediment eficaç perquè les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de berenjenos per achaflanar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans d'hormigonar s'humitejarà l'encofrat en el cas que es tracti de fusta per evitar
que absorbeixi l'aigua continguda en el formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa
de les armadures, el seu nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No es transmetran a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats es farà de manera que s'eviti danyar estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntales ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en què s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesado es retiraran els costaners dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portante de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per
haver patit desperfectes, deformacions, alabeos, etc., no es forçaran perquè recuperin
la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i l'hormigonado passin més de tres mesos, es
farà una revisió total de l'encofrat, abans d'hormigonar.
L'hormigonado es realitzarà durant el període de temps en què el desencofrante
estigui actiu.
Per al control del temps de desencofrado, s'anotaran en l'obra les temperatures
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrado, així com
la data en què s'ha hormigonado cada element.
El desencofrado de l'element es farà sense cops ni sacsejades.
El desencofrado i descimbrado no es realitzarà fins que el formigó aconsegueixi la
resistència necessària per suportar amb seguretat i sense excessives deformacions
els esforços als quals estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial èmfasi durant el desencofrado en la retirada de qualsevol element
que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, seient o dilatació així
com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
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No es desapuntalará de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin
l'impacte de sopandas i puntales en els forjats
ELEMENTS VERTICALS:
Per facilitar la neteja del fons de l'encofrat es disposaran obertures provisionals en la
part inferior de l'encofrat.
Es preveuran en les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures es disposaran amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metre, i es tancaran quan el formigó arribi a la
seva altura.
En èpoques de vents forts s'atirantarán amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esbeltez major que 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plànols de més de 6 m de llum lliure, es disposaran
amb la contraflecha necessària perquè, desencofrado i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavidad en l'intradós. Aquesta contraflecha sol ser de l'ordre
d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntales es col·locaran sobre durmientes de repartiment quan es transmetin
càrregues al terreny o a forjats alleugerits. Quan aquests es disposin sobre el terreny
s'ha d'assegurar que no sofriran seients.
Els puntales s'arriostrarán en dues adreces perpendiculars
Els puntales transmetran la força que rebin i permetran finalment un desapuntalado
senzill
En els ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cimbra durant
l'hormigonado no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb
anterioritat.
En èpoques de fortes pluges es protegirà el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

m2 de superfície mesurada segons les especificacions de la DT i que es trobi en
contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per al muntatge
dels encofrats i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com són
berenjenos o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels
elements utilitzats.
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La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
-

Buits <= 1 m2: No es dedueixen

-

Buits > 1 m2: Es dedueix el 100%

En els buits que no es dedueixin, el mesurament inclou la superfície necessària per
conformar el perímetre dels buits. En el cas que es dedueixi el 100% del buit, s'han de
mesurar també la superfície necessària per conformar el perímetre dels buits.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

NORMATIVA GENERAL:
Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
* Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques
generals per a obres de carreteres i ponts (PG 3/75)

G4DE - CIMBRAS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G4DEG010.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge d'estructura provisional amb bastides metàl·liques o de fusta
per suportar l'encofrat d'arcs, voltes, taulers de ponts o forjats a altures superiors a 5
metres.
L'execució de la unitat d'obra inclou les següents operacions:





Neteja i preparació del plànol de suport
Muntatge i col·locació dels elements de la bastida
Col·locació dels dispositius de trava
Desmuntatge i retirada de la bastida i el material auxiliar, una vegada
l'estructura aquest en condicions de suportar els esforços
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CONDICIONS GENERALS:
Abans del seu muntatge s'ha de disposar d'un projecte de la cimbra on han de quedar
reflectits com a mínim:




Justificació de seguretat de la cimbra, límit de deformacions abans i després de
l'hormigonado
Plànols executius de la cimbra i els seus components
Plego de prescripcions tècniques de la cimbra i els seus elements, com a
perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. S'ha de disposar d'un procediment escrit
per al muntatge i desmuntatge de la cimbra o apuntalament, on figurin els
requisits per a la seva manipulació, ajust, contraflecha, càrregues,
desclavamiento i desmantellament.

La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen
amb les especificacions del plec de condicions tècniques
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de la cimbra.
Les cimbras s'estabilitzaran en les dues adreces perquè l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels forjats, podent-se realitzar de les
següents formes:




Esbiaixat dels puntales en les dues adreces amb tubs o abrazadoras, resistint
les embranzides horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la
capacitat resistent i rigidesa suficients
Disposició de torres de cimbra en les dues adreces i a les distàncies
necessàries

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions seran suficientment rígids i
resistents per garantir les toleràncies dimensionals i per suportar, sense seients ni
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta la seva
hormigonado i compactació.
Per a la utilització d'estructures desmuntables amb resistència en els nusos confiada
només a la fricció de collarets, es tindrà l'aprovació prèvia de la DF.
En les obres de formigó pretesat, la disposició de la cimbra permetrà les deformacions
que es derivin del tibat de les armadures actives i resistirà les tensions derivades de la
redistribució del pes propi de l'element hormigonado.
Les pressions transmeses al terreny no produiran seients perjudicials per al sistema
d'hormigonado previst.
En obres d'importància i quan no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fisuración prematura fossin grans, es faran
assajos d'informació que determinin la resistència real del formigó per poder fixar el
moment de desencofrado.

Pàgina 157 de 159

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó

Els arriostramientos tindran la menor rigidesa possible, compatible amb l'estabilitat de
la cimbra, i es retiraran els màxims que es puguin abans del tibat de les armadures, si
l'estructura ha de pretensarse. El descimbrado es realitzarà segons el programa
previst, que deurà estar d'acord amb el tesado de les armadures.
La cimbra tindrà una carrera suficient per poder realitzar les operacions de
descimbrado.
Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà en el projecte de
l'estructura si:



Pes propi dels forjats > 5 kN/m²
Altura dels puntales > 3,5 m

Els puntales s'arriostrarán en dues adreces perpendiculars
En forjats de biguetes armades es col·locaran els apuntalaments anivellats amb els
suports i sobre ells es col·locaran les biguetes
En forjats de biguetes pretesades es col·locaran les biguetes i s'ajustaran a
continuació els apuntalados Els puntales transmetran la força que rebin i permetran
finalment un desapuntalado senzill
Les sopandas es col·locaran a les distàncies indicades en els plànols d'execució del
forjat d'acord amb l'apartat 59.2. de l'EHE-08.
En els ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions de la cimbra durant
l'hormigonado no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb
anterioritat.
Toleràncies de deformacions per l'hormigonado:



Moviments locals de la cimbra: <= 5 mm
Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 Toleràncies d'execució:

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'annex 11 de la norma EHE08.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Si l'estructura pot ser afectada per un corrent fluvial, es prendran les precaucions
necessàries contra les avingudes.
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Les proves de sobrecàrrega de la cimbra es faran de manera uniforme i pausada.
S'observarà el comportament general de la cimbra seguint les seves deformacions.
El desmuntatge es farà de forma suau i uniforme sense produir cops ni sacsejades. El
desmuntatge es farà de conformitat amb el programa previst en la DT.
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'ajustaran a l'indicat
per la DF. Quan els elements siguin de certa importància, en desmuntar la cimbra és
recomanable utilitzar calzos, caixes de sorra, gats o altres dispositius similars.
Si l'estructura és de certa importància i quan la DF ho estimi convenient, les cimbras
es mantindran separades dos o tres centímetres durant dotze hores abans de retirarles completament.
Si no ho contraindica el sistema estàtic de l'estructura, el descens de la cimbra es
començarà pel centre del tram i continuarà cap als extrems.
Els puntales es col·locaran sobre durmientes de repartiment quan es transmetin
càrregues al terreny o a forjats alleugerits. Quan aquests es disposin sobre el terreny
s'ha d'assegurar que no sofriran seients.
El desencofrado i descimbrado no es realitzarà fins que el formigó aconsegueixi la
resistència necessària per suportar amb seguretat i sense excessives deformacions
els esforços als quals estarà sotmès amb posterioritat.
En forjats unidireccionals l'ordre de retirada dels puntales serà donis del centre de
l'obertura cap als extrems, en volades donis del vol cap als suports
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS DE MESURAMENT

m3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

Reial decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó
Estructural (EHE- 08).
* Ordre de 6 de febrer de 1976 per la qual s'aprova el Plec de prescripcions tècniques
generals per a obres de carreteres i ponts (PG 3/75)
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