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L’èxit en la reparació i protecció de les 
estructures de formigó deteriorades preci-
sa de la inspecció d’un professional quali-
ficat que avaluï el seu estat, identifiqui les 
causes de la seva degradació i determini 
el mètode de reparació adequat, segons 
els principis de la normativa vigent des de 
gener 2009, UNE EN 1504. 
La norma, especifica els requisits per a 
la identificació, comportament i seguretat 
dels productes i sistemes que s’hagin 
d’utilitzar en la reparació i protecció estruc-
tural i no estructural del formigó, i consta 
de 10 parts que són a la vegada, normes 
independents:

 n  EN 1504-1 Termes i definicions 
 n  EN 1504-2 Protecció superficial  
del formigó. 

 n  EN 1504-3 Reparació estructural  
i no estructural 

 n  EN 1504-4 Adherència estructural 
 n  EN 1504-5 Injecció del formigó 
 n  EN 1504-6 Ancoratge de barres d’armat 
 n  EN 1504-7 Protecció de les armadures 
contra la corrosió 

 n  EN 1504-8 Control de qualitat i avalua-
ció de conformitat 

 n  EN 1504-9 Principis generals per a l’ús 
de productes i sistemes 

 n  EN 1504-10 Aplicació en obra i control 
de qualitat 

La part 9, especifica els principis bàsics a 
utilitzar per protegir o reparar estructures de 
formigó, identificant les següents fases: 

 n  Avaluació de les condicions de l’estructura 
 n  Identificació de les causes del  
deteriorament

 n  Selecció dels principis adequats de  
protecció i reparació 

 n  Selecció de mètodes 
 n  Definició de propietats dels productes  
i sistemes 

 n  Especificació dels requisits de  
manteniment 

Les causes més comunes de degradació 
poden ser mecàniques, impactes, sobrecàrre-
gues, moviments, vibracions, etc.; químiques, 
reacció àrid–àlcali, o agents agressius com 
són sals o sulfats i físiques, cicles gel/desglaç, 
efectes tèrmics, etc. 

Mètodes de reparació
Els mètodes per reparar i protegir les estructu-
res de formigó s’agrupen en 11 principis que 
responen a dues causes:

 n  Defectes del formigó, principis de l’1 al 6 
i defectes de corrosió en les armadures, 
principis de 7 a l’11. 

Principis 1 al 6, relacionats amb defectes del 
formigó. 
Principi 1.- protecció contra la penetració 
Reducció o prevenció de l’entrada d’agents 
agressius 
Principi 2.- control de la humitat 
Ajustament i manteniment del contingut 
d’humitat en el formigó. 

Principi 3.- restauració del formigó. Res-
tauració del formigó original de les estruc-
tures a la forma i funció especificades 
originàriament. Restauració de l’estructura 
de formigó per substitució parcial. 
Principi 4.- reforç estructural. Increment 
o restauració de la capacitat portant d’un 
element de l’estructura de formigó. 
Principi 5.- resistència a l’atac físic. Incre-
ment de la resistència a l’atac mecànic. 
Principi 6.- resistència als productes quí-
mics. Increment de la resistència de la 
superfície de formigó a la deterioració per 
atac químic. 

Principis del 7 a l’11, relacionats amb la 
corrosió de l’armadura 
Principi 7.- Conservació o restauració 
del passivat. Creació de les condicions 
químiques en les quals la superfície de 
l’armadura es mantingui o retorni a les 
condicions de passivat. 
Principi 8.- Increment de la resistivitat. 
Increment de la resistivitat elèctrica del 
formigó. 
Principi 9.- Control catòdic. Creació de 
la condicions perquè les àrees potencial-
ment catòdiques de l’armadura no siguin 
capaces d’induir una reacció anòdica. 
Principi 10.- Protecció catòdica. Establi-
ment d’un corrent continu entre un elèc-
trode, ànode, i el metall a protegir, càtode. 
Principi 11.- Control de les àrees anòdi-
ques. Creació de les condicions perquè 
les àrees potencialment anòdiques de les 
armadures facin impossible una reacció 
de corrosió. n
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SELECCIÓ DEL MÈTODE DE REPARACIÓ SEGONS PRINCIPIS UNE EN 1504

PRINCIPI MÈTODE Part UNE EN 1504

Principis i mètodes relatius als defectes del formigó

1.- Protecció contra la penetració

1.1 Impregnació hidròfoba 2
1.2 Impregnació 2
1.3 Revestiment 2
1.4 Embenatge superficial de las  fissures 5
1.5 Emplenament de las fissures
1.6 Transformació de fissures en juntes 
1.7 Aixecament de panells exteriors (1)
1.8 Aplicació de membranes (1) 

2.- Control d’humitat

2.1 Impregnació hidròfoba 2
2.2 Impregnació 2
2.3 Revestiment 2
2.4 Aixecament de panells externs
2.5 Tractament electroquímic

3.- Restauració del formigó

3.1 Aplicació manual de morter 3
3.2 Emplenament amb formigó o morter 3
3.3 Projecció de formigó o morter 3
3.4 Reemplaçament d’elements

4.- Reforç estructural 4.1 Reforç estructural 6

4.1 Addició o reemplaçament de barres d'armadura embegudes o 
externes 

4

4.2 Addicció d'armadura ancorada en forats perforats o trepants 3,4
4.3 Adhesió d'una xapa de reforç 5
4.4 Addicció de morter o formigó 5
4.5 Injecció fissures, buits o intersticis 
4.6 Farciment de fissures buits o intersticis. 
4.7 Pretesat (posttesat)

5.- Increment de la resistència física
5.1 Revestiment 2
5.2 Impregnació 2
5.3 Addicció de morter o formigó 2 3

6.- Resistència a productes químics
6.1 Revestiment 2
6.2 Impregnació 2
6.3 Addicció de morter o formigó 2 3

Principis i mètodes relatius a la corrosió de l'armadura

7.- Preservació o restauració  
de la passivitat

7.1 Augment del recobriment amb morter o formigó addicional 3
7.2 Reemplaçament del formigó contaminat o carbonatat 3
7.3 Recalinització electroquímica del formigó carbonatat 
7.4 Recalinització electroquímica del formigó carbonatat per difusió 
7.5 Extracció electroquímica de clorurs 3

8.- Increment de la resistivitat
8.1 Impregnació Hidrofuga 2
8.2 Impregnació 2
8.3 Revestiment 2 2

9.- Control catòdic
9.1 Limitació del contingut en oxigen (en el càtode) por saturació o 
revestiment superficial 

10.- Protecció catòdica 10.1 Aplicació de un potencial elèctric

11.- Control de la àrees anòdiques
11.1 Revestiment actiu de la armadura
11.2 Revestiment de protecció de la armadura 7
11.3 Aplicació de inhibidors de corrosió en o sobre el formigó. 7

(1)Aquests mètodes poden aplicar-se també a altres principis 


