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MEMÒRIA TÈCNICA 

PROJECTE DELS TREBALLS DE MICRO TEXTURACIÓ (GRANALLAT) I MILLORA DELS PAVIMENTS 
DISCONTINUS DEL BARRI DE MAS DURAN DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. LOT 1 
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1. Dades inicials 
 

Emplaçament de l’obra: Barri de Mas Duran. 

Promotor: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

Tipologia d’obra: Obra civil de millora de paviments continus 

Pressupost d’execució material (PEM): 34.754,05-€ 

Termini d’execució aproximat: 3 mesos 

 

2. Objecte de la memòria tècnica 
 

El present projecte pretén definir l’obra civil de ampliacions de voreres i  reposició de peces del  
paviment de peces prefabricades de la casa GARVIDA existents en diversos carrers del Barri de 
Mas Duran, del municipi de Sant Quirze del Vallès. 
L’objectiu principal és adequar aquest espai amb una millora de la circulació dels vianants. 
D’aquesta manera es farà un important avanç en matèria de mobilitat dels vianants millorant 
les mesures de seguretat necessàries per tal de garantir un bon funcionament pel que fa a la 
seguretat dels vianants. 

 
3. Antecedents 

 
En data 15 d'Abril de 2020,  l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès té la voluntat de millorar el 
paviment del Barri de Mas Duran.  
 
En virtut d’aquestes competències i les obligacions determinades també normativament, 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha vingut realitzant anualment inversions destinades a 
la promoció de la millora de mobilitat i la seguretat dels vianants, que en el àmbit de las vies 
públiques es materialitzen en l’execució d’obres destinades a l’adaptació del paviment entre 
d’altres. 

 
Amb la memòria tècnica “PROJECTE DELS TREBALLS DE MICRO TEXTURACIÓ (GRANALLAT) I 
MILLORA DELS PAVIMENTS DISCONTINUS DEL BARRI DE MAS DURAN DE SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS. LOT 1”, es dóna continuïtat a la política de promoció de millora de mobilitat i 
seguretat dels vianants que l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ve portant en els últims 
anys. 

 
4. Descripció i solució proposada 

 
Al barri de Mas Duran de Sant Quirze del Vallès hi ha col·locat un paviment amb peces 
prefabricades naturals, de la casa GARVIDA.  
 
Aquest projecte contempla 4 actuacions: 
 

1) La ampliació del xamfrà dels carrers Vallcorba i Manso, doncs és un punt conflictiu on 
els cotxes aparquen malament i entorpeixen la circulació dels vianants. 
 

2) Una actuació global de la reposició de totes les peces trencades, o malmeses, 
aconseguint així una superfície en bon estat abans del tractament. 
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3) La reparació parcial de la vorera de l’Avinguda del Camí del Mas, entre els carrers 

Dolors Montserda i Montserrat Roig. (vorera V7, veure plànols) 
 

4) La reparació parcial de la vorera que envolta el Parc de les Morisques a la zona de la 
Rambla Lluís Companys, entre els carrers Joan Oliver i l’Avinguda de Camí del Mas. 
(vorera V15, veure plànols) 

 

 
Xamfrà que cal ampliar 

 

 
Paviment que cal reparar 
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Vorera V7 que cal reparar parcialment          Vorera V15 que cal reparar parcialment 

 
5. Procés executiu 

 

Durant tot el procés de l’obra es tindrà una especial cura en la correcta senyalització i neteja 

de l’obra. En cas que sigui necessari, l’empresa contractada procedirà a la senyalització i 

desviament del trànsit rodat o de vianants, sempre amb 72 hores d’antelació i tal i com 

estableixi la Policia Local. 

 
El Contractista serà responsable de l'estricte compliment de les disposicions vigents en la 
matèria de senyalització i abalisament, i determinés les mesures que s'hagin d'adoptar en cada 
ocasió per senyalitzar, abalisar i, en el seu cas, defensar les obres que afectin la lliure 
circulació. El Director de les obres podrà introduir les modificacions i ampliacions que consideri 
adequades per a cada tall, mitjançant les oportunes Ordres escrites, les quals seran de 
compliment obligat per part del Contractista. 

 
Un cop acabada cada unitat d’obra, caldrà deixar lliure la circulació, així com retirar tot el 
material i maquinària. 

 
Els treballs nocturns hauran de ser comunicats prèviament al Director de l’obra i realitzar-se 
només en casos excepcionals en els que no es puguin dur a terme durant el dia. 
 

L’execució del projecte comportarà les següents actuacions: 

 

5.1.- Ampliació xamfrà  

 

El projecte preveu la ampliació del xamfrà entre els carrers Vallcorba i Manso, per tal de 

garantir la seguretat del vianants, doncs el vehicles tendeixen a aparcar a la vorera. 
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El procés constructiu és el següent: 

 

A.- Tall i demolició de paviments 

El projecte preveu: 

Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb 

màquina talla junts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m 

d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió 

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina talla 

amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir 

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i 

mecànica de runa sobre camió o contenidor 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i 

fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió 

En aquesta zona d’actuació hi ha una tapa d’arqueta que caldrà recol·locar a la nova 

cota. En canvi, no trobem ni mobiliari, ni fanals, que puguin afectar a l’actuació. 

B.- Moviment de terres 

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de 

trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material 

excavat. Es tindrà en compte la càrrega i transport de les runes a un abocador 

autoritzat i el cànon d’abocador. 

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala 

excavadora i càrrega directa sobre camió 

C.-  Creació d’illeta i paviments 

Per a l’ampliació de la vorera es seguiran els següents passos: 

Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 

cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe 

resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó 

no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm 

d'alçària, i rejuntada amb morter. Amb la vorada es crearà la rampa dels passos 

deprimits. 
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Vorada recta de formigó prefabricat, tipus C3 

Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 

20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió 

 

Col·locació de paviment per a trànsit de vianants de terratzo amb relleu. 30x30cm. 

Antilliscant, aportat per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

 

Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària, acabat remolinat. 

Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a 

l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb 

ciment blanc de ram de paleta 

Franja per a invidents de 100cm d'amplària, en vorera de paviment de panot, amb 

panot ratllat de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de 

maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta 

5.2.- Reposició de peces 

 

El projecte preveu la reposició de les peces trencades. Per això, s’ha fet un exhaustiu estudi de 

les peces a reparar. Es considerà que una peça s’ha de reposar quan presenti una esquerda 

que posi en perill la circulació dels vianants, estigui solta o aixecada per les arrels dels arbres. 

 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es compromet a subministrar les peces a reposar 

d’aquesta partida, pel que al pressupost no és té en compte el preu de les peces. 

 

Per al procés de reposició de peces, s’estableixen els següents criteris d’actuació: 

 

A.- Senyalització i neteja de la zona.- 

 

Reparació de juntes de dilatació de paviment de panot. Inclou neteja de junta. 
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Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament 
herbicida i càrrega sobre camió o contenidor. 
 

 
 
Aixecar reixa clavegueram o arqueta existent, per a nova cota paviment. 
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B.- Reposició de peces.- 

Substitució puntual de peça de panot de 30x30cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou subministrament de 

contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts i no especials. 

Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb 

una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 

segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Les peces de panot 

seran subministrades per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.(*) 

 

(*) Ja que es possible que alguna peça es trenqui un cop feta la inspecció del paviment, es 

tindrà en compte la jornada de peó per a fer aquelles reparacions puntuals de peces que no 

han quedat contemplades al projecte, o que han quedat afectades desprès de l'estudi del 

paviment. 

 

5.3.- Substitució de paviment 

 

Aquesta actuació contempla la reparació  

 

 A.- Demolició de paviment 

 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i 

fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió 

 

 B.- Nou paviment 

 

Paviment per a trànsit de vianants de terratzo amb relleu. 30x30cm. Antilliscant. Color 

a definir per la DF. De la casa GARVIDA, SL (*) 

 

 

(*) Cal destacar que el paviment referent a aquesta partida serà nou. No serà aportat per 

l’Ajuntament, tal i com passa amb la resta de paviment. 

 

 

6. Pressupost (PEM) 
 

El pressupost d’execució material per a executar les corresponents obres ascendeix a 

34.754,05€ (trenta-quatre mil set-cents cinquanta-quatre euros i cinc cèntims d’euro) 

 

Signat: 

 

Patrícia Cifuentes 

Espai De Projectes 
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B -  MATERIALS

B0 -  MATERIALS BÀSICS

B01 -  LÍQUIDS

B011 -  AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)- Sulfats, expressats en
SO4- (UNE 83956)
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000
ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)     - Aigua per a formigó en massa
amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <=
15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B01 -  LÍQUIDS

B011 -  AIGUA

B011- -  AIGUA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
Confecció de formigó
Confecció de morter
Confecció de pasta de guix
Reg de plantacions
Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
Humectació de bases o subbases
Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)
Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
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Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)
Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)
Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
Armat:  <= 0,4% pes de ciment
En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B03 -  GRANULATS

B031 -  SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0310020.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
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     - De pedra calcària
     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40- Continguts màxims d'impureses:
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
     - Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes- Formigó pretesat: <=
0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  <
50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
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La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70- Resta de
casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en
pes- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge 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 carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb 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:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
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- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no
compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6%
en pes- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 -  CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0512401,B051E201.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta
que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004
de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre,
1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment.
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦

AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

 Pàgina:    8



¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos
CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7
de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.

CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes
UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments
comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de
paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat
de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦
¦                                       ¦    II/B-S    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦
¦                                       ¦    II/B-P    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦
¦                                       ¦    III/C     ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦
¦                                       ¦    IV/B      ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge 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 preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes
de construcció,
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
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construcció:   
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les
seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra
volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que
acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes

OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i
de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas,
d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
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La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per
haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència
durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una
per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a
ser conservada preventivament.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb
el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la
RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres
obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 -  CALÇ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0532310.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2
     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig- Calç en pols:
     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
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Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies- Calç del tipus NHL 5:
     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h- Final:
     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL
90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
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 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i
lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en
enginyeria civil:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma
UNE-EN 459-1.
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:
     - Símbol del marcatge CE
     - Nombre identificador de l'organisme de certificació
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant
     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge
     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions
     - Referència a l'UNE EN 459-1
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst     - Informació sobre les
característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme
a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:
     - Contingut d'òxids de calci i magnesi
     - Contingut de diòxid de carboni
     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2     - Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:
     - Contingut de diòxid de carboni     - Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.- Si mensualment
es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

   
____________________________________________________________________________
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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 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, 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 dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- 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 dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S
seca
- TM: Grandària màxima del granulat 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 del granulat, 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 dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 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 emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar 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 pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per 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
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a 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 l'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 de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes 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 mitja 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
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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 (UNE 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  (UNE-EN 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 considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del 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 pretensats (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
- A 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
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm
- Consistència tova:  6 - 9 cm
- Consistència fluida:  10-15 cm
- Consistència líquida:  16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
     - Consistència seca:  Nul
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm
     - Consistència fluida:  ± 2 cm
     - Consistència líquida:  ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions 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):
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦
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¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦      32      ¦    350    ¦
¦      25      ¦    370    ¦
¦      20      ¦    385    ¦
¦      16      ¦    400    ¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions 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):
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà 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 de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- 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 UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE 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 (UNE 83313):  2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit 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 ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y
pavimentos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número 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 propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
     - Resistència a la compressió
     - Tipus de consistència
     - Grandària màxima del granulat
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
     - Contingut de ciment per m3
     - Relació aigua/ciment
     - Tipus, classe i marca del ciment
     - Contingut en addicions
     - Contingut en additius
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,   
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del 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 fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades 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 a màxim:
- Volum de formigonament:  <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:
     - Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
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 per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació 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
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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 de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes 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 assaigs característics de dosificació 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 dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït 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'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a 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 assaigs:
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
          - Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN
933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
     - Consistència (UNE 83313)
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar 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 mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 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 conforme a l'article 81 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 conforme a l'article 81 de
l'EHE-08:  N >= 2
     - Altres casos:  N >= 6
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La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <=
x2 <= ... <= xn
En els casos en que 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 mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número 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 a:  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 el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a 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 pastades
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 del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El 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, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.   
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs 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 ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs 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 ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:   
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
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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, a càrrec del Contractista.
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec 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 de la merma 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 un formigó de la pastada en qüestió i assajades a
l'edat determinada. 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 sèries:  0,88
- 3 sèries:  0,91
- 4 sèries:  0,93
- 5 sèries:  0,95
- 6 sèries:  0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B06 -  FORMIGONS DE COMPRA

B06N -  FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06NN14C.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Hormigones que no aportan responsabilidad estructural a la construcción, pero colaboran a
mejorar la durabilidad del hormigón estructural (hormigón de limpieza), o aportan el volumen
necesario de un material resistente para conformar la geometría requerida para un fin
concreto.
Se han considerado los siguientes materiales:
Hormigones de limpieza, destinado a evitar la contaminación de las armadura y la desecación
del hormigón estructural durante el vertido.
Hormigón no estructural destinado a conformar volúmenes de material resistente
CARACTERISTICAS GENERALES:
Los cementos que se pueden utilizar en hormigón no estructural son:
Prefabricados no estructurales: Cementos comunes excepto 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
Hormigones de limpieza y relleno de zanjas: Cementos comunes
Otros hormigones ejecutados en obra: Cemento para usos especiales ESP VI-1 y cementos comunes
excepto 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
Los áridos a utilizar podrán ser arenas y gravas rodadas o procedentes de rocas machacadas, o
escorias siderúrgicas apropiadas. Se podrá emplear hasta un 100 % de árido grueso reciclado,
siempre que cumpla con las especificaciones del anejo 15 de la EHE-08 con respecto a las
condiciones físico-mecánicas y a los requisitos químicos.
Se deberán usar aditivos reductores de agua, ya que los hormigones de uso no estructural
contienen poco cemento.
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben
estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
El control de los componentes se realizará de acuerdo a los ámbitos 0101, 0521, 0531, 0701 y
1011.
Los hormigones de limpieza tendrán una dosificación mínima de 150 kg/m3 de cemento.
El tamaño máximo del árido es recomendable que sea inferior a 30 mm.
Se tipificarán de la siguiente manera: HL-150/C/TM, donde C = consistencia y TM= tamaño máximo

AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

 Pàgina:    21



del árido.
Los hormigones no estructurales tendrán una resistencia característica mínima de 15 N/mm2, y
es recomendable que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm.
Se tipificarán HNE-15/C/TM, donde C= consistencia y TM = tamaño máximo del árido.
Se utilizará preferentemente, hormigón de resistencia 15 N/mm2, a menos que la DF indique lo
contrario.
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.
Si se utilizan cenizas volantes, éstas no superarán el 35% del peso del cemento.
Clase resistente del cemento:  >= 32,5
Contenido de cemento: >= 150 kg/m3
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistencia seca:  0 - 2 cm
Consistencia plástica:  3 - 5 cm
Consistencia blanda:  6 - 9 cm
Tolerancias:
Asiento en el cono de Abrams:
Consistencia seca:  Nulo
Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm
Tolerancias respecto de la dosificación:
Contenido de cemento, en peso:  ± 3%
Contenido de áridos, en peso:  ± 3%
Contenido de agua:  ± 3%
Contenido de aditivos:  ± 5%
Contenido de adiciones:  ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla
homogénea y sin haber iniciado el fraguado.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras
sustancias que puedan alterar la composición original.
Almacenaje: No se puede almacenar.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los
siguientes datos:
Identificación del suministrador
Número de serie de la hoja de suministro
Nombre de la central de hormigón
Identificación del peticionario
Fecha y hora de entrega
Cantidad de hormigón suministrado
Designación del hormigón de acuerdo con el anejo 18 de la EHE, indicando el tipo (HL para
hormigones de limpieza y HNE para hormigones no estructurales) la resistencia a compresión o
la dosificación de cemento, la consistencia y el tamaño máximo del árido.
Dosificación real del hormigón incluyendo como mínimo la siguiente información:
Tipo y contenido de cemento
Relación agua cemento
Contenido en adiciones, en su caso
Tipo y cantidad de aditivos
Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados
Identificación del lugar de suministro
Identificación del camión que transporta el hormigón
Hora límite de uso del hormigón
OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
Aprobación de la dosificación presentada por el contratista
Control de las condiciones de suministro.
Comprobación de la consistencia (cono de Abrams) (UNE-EN 12350-2)
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia de que se fabrica el hormigón con
la dosificación correcta.
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el
hormigón que se va a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, o cuando se disponga de un certificado de dosificación con una antigüedad máxima
de 6 meses.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
La dosificación propuesta deberá garantizar la resistencia exigida en el pliego de
condiciones.
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del
pliego.
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el
hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del
intervalo correspondiente.
Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores
esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B07 -  MORTERS DE COMPRA

B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0710250.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta
fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat
porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la
col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb
aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment
resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).

ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2

AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

 Pàgina:    23



- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en
forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc
on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7

MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria:  0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a
fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura
especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura
especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant
en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
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     - Temps d'us (EN 1015-9)
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
     - Resistència a compressió (EN 1015-11)
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:  1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge 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 usos per a la construcció:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
     - Proporcions de la mescla
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla   
     - Mètode d'aplicació
     - Temps obert
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
     - Àmbit d'aplicació
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita
el marcatge 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 murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits
pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i
que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències
del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter
mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal
d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions
exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:   
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element
corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES

B081 -  COLORANT
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0818120.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit,
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment,
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i
pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència- Plastificants amb efecte
airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de
mantenir durant l'adormiment.
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de
volum, ni les resistències mecàniques del formigó.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent
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i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la
norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs
- Data d'emissió del certificat- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada- Identificació del lloc de subministrament
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de
qualitat d'acord a les condicions exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE
corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el
corresponent certificat de garantia del fabricant.
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma
UNE EN 934-2.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B96 -  MATERIALS PER A VORADES

B965 -  PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B965A6D0.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pieza prefabricada de hormigón no armado de forma prismática, maciza y con una sección
transversal adecuada a las superficies exteriores a las que delimita.
Se han considerado los siguientes tipos:
Monocapa: Pieza constituida por un solo tipo de hormigón
Doble capa: Pieza constituida por diferentes tipos de hormigón en su estructura principal y en
su capa superficial
Se han considerado las formas siguientes:
Recto
Curvo
Recto con rigola
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Para vados
CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.
Las caras horizontales serán planas y paralelas.
Las aristas que definen la cara vista pueden ser biseladas, redondeadas, curvas o
achaflanadas.
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.
La textura y el color no presentarán diferencias significativas  respecto a cualquier muestra
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
La forma de expresión de las medidas será: Altura x anchura.
Espesor de la capa vista:  >= 4 mm
Clases en función de la resistencia climática:
Clase 1 (marcado A):  sin medida del % de absorción de agua
Clase 2 (marcado B):  <= 6% de absorción de agua
Clase 3 (marcado D):  valor medio <= 1 kg/m2 de pérdida de masa después del ensayo
hielo-deshielo;  ningún valor unitario > 1,5
Clases en función de la resistencia al desgaste por abrasión:
Clase 1 (marcado F):  sin medida de esta característica
Clase 3 (marcado H):  <= 23 mm
Clase 4 (marcado I):  <= 20 mm
Clases en función de la resistencia a flexión:
Clase 1 (marcado S):  valor medio: >= 3,5 MPa;  valor unitario: >= 2,8 MPa
Clase 2 (marcado T):  valor medio: >= 5,0 MPa;  valor unitario: >= 4,0 MPa
Clase 3 (marcado U):  valor medio: >= 6,0 MPa;  valor unitario: >= 4,8 MPa
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la
norma UNE-EN 1340 y se determinarán según esta norma.
Tolerancias:
Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:  ± 1% al mm más cercano, >= 4 mm,
<= 10 mm
Desviación de otras dimensiones, excepto el radio:
Caras vistas:  ± 3% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 5 mm
Otras partes:  ± 5% al mm más cercano, >= 3 mm, <= 10 mm
Desviación máxima respecto de la planeidad y la rectitud en las caras planas y bordes rectos:
Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:  ± 1,5 mm
Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:  ± 2 mm
Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:  ± 2,5 mm
Dispositivo de medida de 800 mm de longitud:  ± 4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:
Identificación del fabricante o la fábrica
Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta para el
uso
Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la
abrasión y la resistencia a la flexión
Referencia a la norma UNE-EN 1340
Identificación del producto
Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre
y 1328/1995 de 28 de julio
Sobre un 0,5 % de las piezas, con un mínimo de una unidad por paquete, o en el embalaje cuando
no sea reutilizado, constará la siguiente información:
Identificación del fabricante o la fábrica
Fecha de producción
Fecha de entrega del producto, cuando se produzca antes de la considerada como apta para el
uso
Identificación de las clases en relación a la resistencia climática, la resistencia a la
abrasión y la resistencia a la flexión
Referencia a la norma UNE-EN 1340
En el embalaje: marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de
29 de diciembre y 1328/1995 de 28 de julio
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
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documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel o Clase:
A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por
ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus
modificaciones),
- Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los requisitos frente
al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, modificada,
- Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de circulación de
peatones y de vehículos:
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones
OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:
Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes (UNE-EN 1339,
UNE-EN 1340) y recepción del certificado de calidad del fabricante.
Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339, UNE-EN 1340).
Para cada suministrador diferente, se tomarán 3 muestras (series) de 3 piezas cada una, para
realizar los siguientes ensayos:
Resistencia a flexión (UNE-EN 1340).
Absorción de agua (UNE-EN 1340).
Resistencia a compresión de testimonios extraídos de las piezas de bordillo (UNE-EN 12390-3).
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país
de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará, en
este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según
control de producción establecido en la marca de calidad del producto.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios de la norma
UNE-EN 1339, UNE-EN 1340.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén correctamente
identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad del fabricante.
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las
especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en primer
lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan observándose irregularidades,
hasta el 100% del suministro.
En los ensayos de resistencia a flexión y absorción de agua, se cumplirán, en cada una de las
3 muestras, las condiciones de valor medio y valor individual indicados en las
especificaciones. Si una serie no cumple este requisito, se podrán realizar contraensayos
sobre dos muestras más (de 3 piezas cada una) procedentes del mismo lote, aceptándose el
conjunto si las dos resultan conformes a lo especificado.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT
AMB RESINA

B9CZ -  BEURADA PER A PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9CZ1000.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o
de PVC
BEURADA:
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Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la
mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el
paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS

B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E1 -  PANOTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9E1S000,B9E1EDP1.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Pieza prefabricada hecha con cemento, áridos y eventualmente con colorantes, para
pavimentación.
Se han considerado las siguientes piezas:
Loseta de hormigón gris para aceras
Loseta de hormigón con tacos para paso de peatones
CARACTERISTICAS GENERALES:
La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie.
La cara vista no tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos.
Las caras horizontales serán planas y paralelas.
Las aristas que definen la cara vista serán biseladas o redondeadas.
No aparecerán los áridos del mortero en la capa de huella.
La textura y el color no presentarán diferencias significativas  respecto a cualquier muestra
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador.
Las piezas pueden ser monocapa, con un solo tipo de hormigón, o bicapa, con diferentes tipos
en su estructura principal y en su capa superficial.
En el caso de piezas bicapa, no existirá separación entre las dos capas.
En las piezas de color, puede estar coloreada la capa superficial o toda la pieza.
La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor.
Longitud:  <= 1 m
Relación entre la longitud total y el espesor:  > 4
Espesor de la capa vista:  >= 4 mm
Las características dimensionales, físicas y mecánicas cumplirán las especificaciones de la
norma UNE-EN 1339 y se determinarán según esta norma.
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Tolerancias:
Desviación de la longitud respecto de la longitud nominal:
Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm
Clase 2 (marcado P):
Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 2 mm
Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm
Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm
Desviación de la anchura respecto de la anchura nominal:
Clase 1 (marcado N):  ± 5 mm
Clase 2 (marcado P):
Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 2 mm
Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm
Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm
Desviación del espesor respecto del espesor nominal:
Clase 1 (marcado N):  ± 3 mm
Clase 2 (marcado P):
Dimensiones nominales de la pieza <= 600 mm:  ± 3 mm
Dimensiones nominales de la pieza > 600 mm:  ± 3 mm
Clase 3 (marcado R):  ± 2 mm
Diferencia entre dos medidas de longitud, anchura y espesor de una misma pieza:  <= 3 mm
Diferencia máxima entre la longitud de dos diagonales (piezas con diagonales superiores a 300
mm):
Clase 1 (marcado J):
Longitud <= 850 mm: 5 mm
Longitud > 850 mm: 8 mm
Clase 2 (marcado K):
Longitud <= 850 mm: 3 mm
Longitud > 850 mm: 6 mm
Clase 3 (marcado L):
Longitud <= 850 mm: 2 mm
Longitud > 850 mm: 4 mm
Desviación máxima sobre la planeidad y curvatura de la cara vista plana (piezas de dimensión
máxima superior a 300 mm):
Dispositivo de medida de 300 mm de longitud:
Convexidad máxima:  1,5 mm
Concavidad máxima:  1 mm
Dispositivo de medida de 400 mm de longitud:
Convexidad máxima:  2 mm
Concavidad máxima:  1,5 mm
Dispositivo de medida de 500 mm de longitud:
Convexidad máxima:  2,5 mm
Concavidad máxima:  1,5 mm
ispositivo de medida de 800 mm de longitud:
Convexidad máxima:  4 mm
Concavidad máxima:  2,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Suministro: Empaquetados sobre palets.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador pondrá a disposición de la DF si ésta lo solicita, la siguiente
documentación, que acredita el marcado CE, según el sistema de evaluación de conformidad
aplicable, de acuerdo con lo que dispone el apartado 7.2.1 del CTE:
- Productos para usos internos incluyendo las premisas de transporte público de Nivel o Clase:
A1*. * Productos o materiales que no necesitan someterse a ensayo de reacción al fuego (por
ejemplo productos o materiales de la clase A1 con arreglo a la Decisión 96/603/CE, y sus
modificaciones),
- Productos para cubiertas de Nivel o Clase: se considera que satisfacen los requisitos frente
al fuego externo **. ** Decisión de la Comisión 2000/553/CE, modificada,
- Productos para uso externo y acabado de calles, cubriendo áreas externas de circulación de
peatones y de vehículos:
- Sistema 4: Declaración de Prestaciones
En el albarán de entrega, constará como mínimo la siguiente información:
Identificación del fabricante o la fábrica
Fecha en que el producto es declarado apto para el uso cuando se entrege con anterioridad a
dicha fecha
Identificación del producto según la clasificación de la norma UNE-EN 1339 y los valores
declarados por el fabricante:
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Dimensiones nominales
Resistencia climática
Resistencia a flexión
Resistencia al desgaste por abrasión
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento
Carga de rotura
Comportamiento frente al fuego
Referencia a la norma UNE-EN 1339
Identificación del producto
Marcado CE de conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 1630/1992 de 29 de diciembre
y 1328/1995 de 28 de julio. El símbolo normalizado CE deberá ir acompañado de la información
siguiente:
Nombre o marca identificativa del fabricante
Dirección registrada del fabricante
Las 2 últimas cifras del año de impresión del marcado
Referencia a la norma EN 1339
El tipo de producto y el uso o los usos previstos
Información sobre las características/mandatos a declarar:
Para los pavimentos destinados a áreas exteriores de circulación peatonal o de vehículos:
Resistencia a la rotura
Resistencia al resbalamiento/deslizamiento
Durabilidad
Para los productos destinados a uso interior de solería
Reacción al fuego
Resistencia a la rotura
Resistencia al resbalamiento/deslizamiento
Durabilidad
Conductividad térmica (cuando proceda)
Para los productos destinados a cubiertas:
Comportamiento ante fuego externo: se considera satisfactorio
OPERACIONES DE CONTROL:
En cada suministro, se realizarán los siguientes controles:
Inspección visual del material, identificación de las marcas correspondientes (UNE-EN 1339) y
recepción del certificado de calidad del fabricante.
Control dimensional sobre un 10 % de las piezas recibidas (UNE-EN 1339).
Para a cada suministrador diferente, se tomarán 9 muestras (6 de 3 piezas cada una y 3 de 6
piezas) para realizar los siguientes ensayos (UNE-EN 1339)
Sobre 3 muestras de 3 piezas:
Absorción de agua.
Heladicidad.
Permeabilidad y absorción de agua para la cara vista.
Resistencia al choque
Sobre 3 muestras de 6 piezas cada una:
Resistencia a flexión
Estructura
Resistencia al desgaste por abrasión (2 piezas de cada muestra)
Recepción del certificado de garantía de calidad del fabricante. En caso de que el material
disponga de la Marca AENOR, o otra legalmente reconocida en un país de la CEE, se podrá
prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará en este caso, los
resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción
establecido en la marca de calidad de producto.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las muestras se tomarán al azar según las instrucciones de la DF y los criterios de la norma
UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán las piezas que no superen la inspección visual, que no estén correctamente
identificadas o que no lleguen acompañadas del certificado de calidad del fabricante.
La totalidad de las piezas sobre las que se realiza el control geométrico, cumplirán las
especificaciones del pliego. En caso de incumplimiento, se incrementará el control, en primer
lugar, hasta el 20% de las piezas recibidas, y si continúan observándose irregularidades,
hasta el 100% del suministro.
En los ensayos de control de lote el resultado de cada serie (valor medio de los resultados de
las piezas de cada muestra) debe cumplir las especificaciones. Si una serie no cumple este
requisito se podrán realizar contra-ensayos sobre dos muestras más procedentes de mismo lote,
aceptando el conjunto si en las dos resultan conformes a lo especificado.
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BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BR4HG- -  SEDUM

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
Arbres planifolis
Coníferes i resinoses
Palmeres i palmiformes
Arbusts
Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
En contenidor
Amb pa de terra
Amb l'arrel nua
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a
què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar,
edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article
4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de
l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel
que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que
puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes
d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat,
la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la
part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures.
No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o
superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i
mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar
intacte, compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer
d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la
seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al
mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement
de l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7
Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del
tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres
unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir
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estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers
palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el
interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
Alçària:  ± 5%
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç
inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i
gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les
indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de
presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta
te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en
un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una
rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
La guia fitosanitària corresponent
Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
Procedència comercial del material vegetal
Assenyalada la part nord de la planta al viver
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que
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intervingui en l'obra:
Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
Percentatge de germinació per espècie.
Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
S'han de seguir 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:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels
certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BR -  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

BRL -  MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS

BRLA -  PRODUCTE PER AL CONTROL DE MALES HERBES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BRLA1000.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals.
S'han considerat els tipus següents:
- Per al control de malalties:
     - Fungicides     - Bactericides
- Per al control de plagues:
     - Insecticides     - Acaricides
- Per al control de males herbes:
     - Herbicides de contacte
     - Herbicides hormonals     - Herbicides residuals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics
(T) o molt tòxics (T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es
classifiquen en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i "C".
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat.
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents:
- Composició del producte
- Toxicitat i mesures de precaució
- Cultius autoritzats
- Dosi i forma d'aplicació
- Termini de seguretat
- Problemes de fitotoxicitat
- Possibilitat de barreges- Data de caducitat
S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i
vessaments de productes.
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes
d'alimentació.
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de
menjars i begudes.
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Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs
destinats a aquest ús, frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no
autoritzat. S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la paraula PERILL.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
de productos fitosanitarios.
CONTROL DE PLAGUES:
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de
aplicación.
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a
les abelles.
Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.
CONTROL DE MALES HERBES:
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas
hormonales.
Resolució de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulació de l'ús d'herbicides hormonals en
zones de conreus sensibles.
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D -  Tipus D

D039 -  Familia 039

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0391311.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter en afegir-li
l'aigua una vegada estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al
projecte o les fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
D070 -  Familia 070

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D070A4D1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim o
morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
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Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

   
____________________________________________________________________________

   

   

AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

 Pàgina:    39



F -  TIPOLOGIA F

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F222 -  Familia 222

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F222F123.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats
han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
Planor:  ± 40 mm/m
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
Nivells:  ± 50 mm
Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de
referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
Amplària:  >= 4,5 m
Pendent:
Trams rectes:  <= 12%
Corbes:  <= 8%
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació,
s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del
sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
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pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos següents:
S'hagi de treballar a dins
Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes,
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera

   
____________________________________________________________________________

   

AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

 Pàgina:    41



   

AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

 Pàgina:    42



G -  TIPOLOGIA G

G219 -  Familia 219

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G2194XE1,G2194JB1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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G978 -  Familia 978

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G978EDP1.

Plec de condicions

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

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de rigola amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Rigola de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Execució dels junts- Protecció del formigó fresc i cura
RIGOLA:
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal
del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
RIGOLA DE FORMIGÓ:
La rigola ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni altres defectes.
L'acabat ha de ser remolinat.
La secció de la rigola no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95%- Rigola de formigó:  >= 90%
ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es
produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i
les indicacions explícites de la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

G9E1EDP0,G9E1S005.

Plec de condicions

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

Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm
de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha
d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en
la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les
discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi
del 25%- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats
pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal:  >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
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Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a
l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de
panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.- Comprovació
topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.- Comprovació topogràfica de les alineacions i
condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de
la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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K -  Tipus K

K1RA -  Familia 1RA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K1RA2315.

Plec de condicions

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

Aplicació de productes per a control de plagues, d'animals o insectes, eliminació de plantes i
herbes i arrencada d'arbres.
S'han considerat les operacions següents:
- Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
- Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals, per a
una alçària de brossa de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor.- Neteja de
plantes i herbes de parament vertical o superfície pavimentada, aplicació de tractament
herbicida i càrrega sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aplicació de raticida, d'insecticida o neteja de plantes i herbes amb herbicida:
- Preparació del producte per a la seva aplicació
- Aplicació del producte sobre les superfícies a tractar- Recollida de la brossa generada i
càrrega sobre camió o contenidor
Arrencada d'arbres:
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats
- Tala de les branques fins a deixar net el tronc
- Tala del tronc, a ran de soca
- Arrencada de la soca- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor
Esbrossada de plantes i males herbes amb mitjans manuals:
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats
- Arrencada de les plantes i herbes- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o
contenidor
ARRENCADA D'ARBRES:
No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha d'estar ple
de terra.
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos
del producte i en especial fent atenció als següents aspectes:
- Toxicitat del producte i mesures de precaució
- Cultius autoritzats
- Termini de seguretat
- Dosi d'aplicació
- Problemes de toxicitat
- Possibilitat de barreges
- Composició del producte- Data de caducitat
Els tractaments herbicides s'han d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a
humitejar tota la planta (tiges, gemes i la cara i revers de les fulles).
Els tractaments insecticides a l'interior de l'edifici, cal fer-los garantint que no tindran
accés les persones durant el període de seguretat indicat pel fabricant.
Les bosses amb el producte raticida han no han d'estar en llocs a l'abast del públic. Si és
necessari tractar espais amb accés de públic cal col·locar el producte dins de recipients
protectors especials.
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel
fabricant.
En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts,
herbes seques, etc.)
ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES AMB MITJANS MANUALS:
La zona tractada ha d'estar neta de plantes, herbes i brossa.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:
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S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies
respiratòries. S'ha d'anar protegit amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb
careta.
S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les
indicacions de les Estacions d'Avisos Agrícoles.
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos.
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals
molt ventilats.
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús.
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte
amb etiqueta.
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a
ple sol o amb vent.
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en
època de floració.
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles.
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i
uniformement tota la superfície foliar.
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per traslocació, com els hormonals,
caldrà complir la normativa específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que
la planta estigui en creixement actiu i la temperatura ambient no sigui baixa.
Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en compte la composició i la
humitat del sòl.
ARRENCADA D'ARBRES O ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS:
Cal senyalitzar els arbres i plantes que cal conservar, dins de la zona de treball.
No s'han de malmetre les estructures o construccions existents.
En tallar les branques i el tronc de l'arbre, cal verificar que no hi a cap línia elèctrica o
de comunicacions que pugui ser afectada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ARBRES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA O MITJANS
MANUALS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se reglamenta el uso de los productos
fitosanitarios para prevenir daños a la fauna silvestre.
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación
de productos fitosanitarios.
CONTROL DE PLAGUES:
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de
aplicación.
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación
tècnico-sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero por el que se modifica la reglamentación técnico
sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas.
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.
Resolució de 15 de maig de 1984, sobre regulació de l'ús de plaguicides per prevenir danys a
animals de pastura.
Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a
les abelles.
CONTROL DE MALES HERBES:
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.

   
____________________________________________________________________________

   

AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

 Pàgina:    48



   
K219 -  Familia 219

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K219KBC0,K219KFC0,K2191305.

Plec de condicions

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

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2213422.

Plec de condicions

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

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
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S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no
es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25
i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i
la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
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No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la
roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si
es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament
per rotació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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K51R -  Familia 51R

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K51REDP0,K51REDP1.

Plec de condicions

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

Reparació de paviments d'acabat de terrats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Substitució puntual de rajola ceràmica, col·locada amb morter- Rejuntat de paviment amb
beurada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Substitució de peces:
- Preparació de la zona de treball
- Identificació de la peça a substituir
- Extracció de la peça i retirada del material d'unió
- Neteja i preparació de la base
- Col·locació de la peça fixada amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del paviment
- Trossejament i apilada de la runa- Càrrega de la runa sobre el camió
Rejuntat de paviment:
- Buidat i neteja del material dels junts
- Estesa de la beurada- Neteja del paviment
CONDICIONS GENERALS:
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El material arrencat ha de quedar suficientment trossejat i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega amb mitjans manuals.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
REJUNTAT DE PAVIMENT:
Els junts han de quedar plens i enrasats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Cada cop que s'interromp el procès d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui
exposada a filtracions d'aigua.
REJUNTAT DE PAVIMENT:
Abans d'estendre la beurada cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material i te
la fondària i amplària exigides.
Si el paviment es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
S'ha d'estendre forçant la seva penetració.
Un cop estesa la beurada s'ha d'eliminar les restes i s'ha de netejar el paviment.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

REJUNTAT DE PAVIMENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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P -  TIPOLOGIA P

PR4HG- -  SUBMINISTRAMENT SEDUM

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
Arbres planifolis
Coníferes i resinoses
Palmeres i palmiformes
Arbusts
Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
En contenidor
Amb pa de terra
Amb l'arrel nua
En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu
en bones condicions
Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de
cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al
vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de
disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la
planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Palmeres.
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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:
Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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PR64- -  PLANTACIÓ DE PLANTA DE PETIT PORT

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
Plantes de petit port:
En alvèol forestal
En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Plantes de petit port:
Comprovació i preparació de la superfície a plantar
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
Plantació de l'espècie vegetal
Primer reg
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie
vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges
quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o
excessivament mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat
de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni
pèrdua de sòl.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar
l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat:  35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil:  10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes
dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material
vegetal. Treballs de plantació.

   
____________________________________________________________________________

AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

 Pàgina:    54



   

   

AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

 Pàgina:    55



                                                                       EDP  
 

Espai De Projectes – Patrícia Cifuentes – Arquitecta Tècnica – Col. Núm. 9631 - pcifuentes@apabcn.cat –         

Tf. 649.86.77.59 – Avda. Egara 77-79, local 1 – 08192. Sant Quirze del Vallès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 

  



                                                                       EDP  
 

Espai De Projectes – Patrícia Cifuentes – Arquitecta Tècnica – Col. Núm. 9631 - pcifuentes@apabcn.cat –         

Tf. 649.86.77.59 – Avda. Egara 77-79, local 1 – 08192. Sant Quirze del Vallès 

 

 

FUNCIONALITAT 

 

 

ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

 

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995) 

(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 ) 

Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat. 

Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i 

Família (DOGC Num. 4685, 27/07/2006) 

Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 

Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. 

Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007) 

Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús de 

persones amb mobilitat reduïda (PMR) 

Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria ( Num. , ) 

Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 290, 04/12/2007) 

(Correccio errades: BOE núm.55 / 04/03/2008 ) 

* Modificació. Real Decreto 1276, de 16 de septiembre de 2011 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 224, 17/09/2011) 

Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de 

accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 

Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 25/02/2008) 

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat 

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

Se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pcce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0607004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0705006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0705006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0703009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0703009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0610010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0610010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0712001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0712001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0712001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1109002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1109002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0802009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0802009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/DB-SUA.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1312001.pdf
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y de su inclusión social. 

Real Decreto Legislativo 1, de 29/11/2013 ; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad (BOE Num. 289, 03/12/2013) 

Accessibilitat 

Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6742, 04/11/2014) 

(Correccio errades: DOGC núm. 6809 / 15/02/2015 ) 

 

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 

 

 

URBANISME 

 

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995) 

(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 ) 

S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres 

Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 ) 

* Modificació. Decret 80, de 19 de maig de 2009 ; del Departament de la Presidencia (DOGC 

núm. 5384, 21/05/2009) 

Normativa Urbanística Metropolitana : normes urbanístiques, ordenances metropolitanes 

d'edificació, ordenança metropolitana de publicitat, ordenança metropolitana de rehabilitació. 

Aprovació definitiva ; (BOP I DOGC Num. , ) 

Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 

S'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es 

modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament. 

Decret 80, de 19/05/2009 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 5384, 21/05/2009) 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 

Decret Legislatiu 1, de 03/08/2010 ; Departament de la 

Presidència (DOGC Num. 5686, 05/08/2010) 

*Modificació. Llei 3, del 22 de febrer de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

6077, 29/02/2012) 

*Modifica els articles 47 i 97. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; del Departament de la 

Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

*Modifica els articles 47, 120, 122 i disposició final tercera. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; 

del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 13/03/2015) 

* Modificació. Decret Llei 5, de 5 de març, de 2019 ; del Departament de la Presidència (DOGC 

núm. 7825, 07/03/2019) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1411002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1411002ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pcce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0607001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0607001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0905002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0905002.pdf
http://www.amb.cat/web/territori/gestio-i-organitzacio/numamb
http://www.amb.cat/web/territori/gestio-i-organitzacio/numamb
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0705006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0705006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0905002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0905002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1008006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1202007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1202007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1401004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1401004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1503004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1503004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1903002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1903002.pdf
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* Modificació. Decret Llei 17, de 23 de desembre, de 2019 ; del Departament de la Presidència 

(DOGC núm. 8032, 30/12/2019) 

S'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 

Decret 64, de 13/05/2014 ; Departament de Territori i 

Sostenibilitat (DOGC Num. 6623, 15/05/2014) 

Accessibilitat 

Llei 13, de 30/11/2014 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 6742, 04/11/2014) 

(Correccio errades: DOGC núm. 6809 / 15/02/2015 ) 

 

SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

 

 

FÀBRIQUES DE PEDRA, MAÓ I FORMIGÓ 

 

DB SE-AE: Accions en l'edificació 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-F: Fàbrica 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 

FORMIGONS I MORTERS 

 

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 

Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y 

Energía (BOE Num. 305, 21/12/1985) 

-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y 

Energia (BOE Num. 265, 04/11/1988) 

* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 

14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE. 

* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 

25/01/1989) 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999) 

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 

150, 24/06/1999) 

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, 

así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los 

cementos comunes. 

Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1912003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1912003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1405002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1411002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1411002ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_AE.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_F.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8512010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9403004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8811002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8811002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0612006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0612006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8901003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8901003.pdf
http://www.arquitectura-tecnica.org/html/LE0000011950_19990701_pr.HTML
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9906004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9906004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0104007.pdf
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Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón 

estructural. 

Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural. 

Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón 

Estructural. 

Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001) 

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de 

las armaduras activas de acero para hormigón pretensado. 

Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69, 22/03/1994) 

Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de 

la Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida 

por Aidico entidad de certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 

Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción 

de hormigón estructural. 

Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a los 

efectos de la instrucción de hormigón estructural. 

Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de 

la instrucción de hormigón estructural. 

Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005) 

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 

cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de 

cemento. 

Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE Num. 135, 07/06/2006) 

DB SE-AE: Accions en l'edificació 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-F: Fàbrica 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

DB SE-C: Fonaments 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la 

Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de 

aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las 

Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada 

en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior 

a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha 

entrada en vigor".] 

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008) 

(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 ) 

Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0106012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0106012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0106011.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0112004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0112004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9403004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9403004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0505005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0505005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_AE.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_F.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_C.pdf
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
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http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0808001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0808001sentencia.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0808001sentencia.pdf
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Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 

de julio 

Se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16) 

Real Decreto 256, de 10/06/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 153, 25/06/2016) 

 

PAVIMENTS 

 

DB-SUA. Seguretat d'utilizació i accesibilitat 

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

 

TEMES GENERALS 

 

 

CONTROL DE QUALITAT 

 

Control de qualitat de l'edificació. 

Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques (DOGC Num. 1086, 28/12/1988) 

(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 ) 

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. 

Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984) 

* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 

1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984) 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y 

Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996) 

(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 ) 

* Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. Real decreto 411, de 

21 de marzo de 1997 ; del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 100, 26/04/1997) 

* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010) 

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de 

l'edificació. 

Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques (DOGC Num. 2226, 05/07/1996) 

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. 

Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996) 

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 

referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents. 

Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1606006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/DB-SUA.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8812006c.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8404005c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8412007c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8412007c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9602013.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9607001c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9607001c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9610001c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704004c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704004c.pdf
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Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997) 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999) 

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 

150, 24/06/1999) 

Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 ) 

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 

23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE 

núm. 61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio 

de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 

administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 

documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la 

Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 

* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de 

Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 

* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 

Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la 

Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de 

aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las 

Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada 

en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior 

a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha 

entrada en vigor".] 

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008) 

(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 ) 

Sentència. Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 

por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 

de julio 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 

Se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y 

se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo 

Reglamento 305, de 09/03/2011 ; Parlament Europeu i Consell CEE (DOCE-

L Num. 88, 04/04/2011) 

* Modificació annex III. Reglamento Delegado UE nº 574, de 21 de febrero de 2014 ; del 

Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 159, 28/05/2014) 

* Modificació annex V. Reglamento Delegado UE nº 568, de 18 de febrero de 2014 ; del 

Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE núm. 157, 27/05/2014) 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1405005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1405005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1405006.pdf
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«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo. 

Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 

 

MAQUINÀRIA D'OBRA 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y 

de manejo mecánico. 

Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y 

Energia (BOE Num. 121, 20/05/1988) 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 

* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

274, 13/11/2004) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 106, 04/05/2006) 

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y 

Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003) 

(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 ) 

* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas 

móviles autopropulsadas usadas". 

Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (BOE Num. 170, 17/07/2003) 

* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010) 

Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament 

d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 

Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del 

Departament d'Indústria i Energia 

( Num. , ) 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas 

Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 

 

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES 

 

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación. 

Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8805006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8805006.pdf
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1005009.pdf
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(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 ) 

* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 

Certificado final de Dirección de obras. 

Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras 

de edificación y cédula de habitabilidad. 

Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo (BOE Num. 33, 07/02/1985) 

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere 

el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del 

Notariado (BOE Num. 227, 21/09/2000) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 

* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 

289, 03/12/2003) 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 

presupuestos para el año 2003. 

Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 

(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 ) 

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 

Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 

200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la 

obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 

construcción. 

200112-020 P; Conté l'article 82 que afegeix un nou epígraf dins l'apartat a) del núm. 1 de 

l'article 3 de la LOE, epígraf a.4). Facilitació per a l'accés dels serveis postals, mitjançant la 

dotació de les instal·lacions apropiades per al lliurament dels enviaments postals, segons 

disposa la seva normativa específica. 

-200009-005 P; Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías 

a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley 

* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 

23/12/2009) 

* Modificació articles 2 i 3. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE 

núm. 153, 27/06/2013) 

* Afegeix disposició adicional vuitena. Instalació d'infraestructures de xarxa o estacions 

radioelèctriques en edificacions de domini privat. Ley 9, de 9 de mayo de 2014 ; de la Jefatura 

del Estado (BOE núm. 114, 10/05/2014) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 

* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 ) 

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 

23/04/2009) 
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http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0009005.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l24-2001.html
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/991101vc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l24-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l24-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l24-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l24-2001.html
http://213.4.23.138/ley/html/LE0000057690_20001011_pr.html
http://213.4.23.138/ley/html/LE0000057690_20001011_pr.html
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1306003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1306003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1405001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1405001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1405001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_PART1.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
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*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE 

núm. 61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio 

de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 

administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 

documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la 

Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 

* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de 

Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 

* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 

Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 

«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo. 

Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 

 

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ 

 

Catàleg de residus de Catalunya 

Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 

* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 

2865, 12/04/1999) 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 

Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio 

Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002) 

(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 ) 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 

* Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 

Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones 

de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 

* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència 

(DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1306003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1306003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1706004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1706004.pdf
https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1912001.pdf
https://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1912001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1706004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1706004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1706004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/960208pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/990402mc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/990402mc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0202002.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0802006.pdf
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Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008) 

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del 

rebuig dels residus. 

Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 

* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència 

(DOGC núm. 6094, 23/03/2012) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la 

Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició 

final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

6035, 30/12/2011) 

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; 

del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 

124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 

13/03/2015) 

Residuos y suelos contaminados. 

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE 

núm. 108, 05/05/2012) 

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 

20/12/2012) 

* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 

12/06/2013) 

Comunicació prèvia en matèria de residus i sobre els registres generals de persones 

productores i gestores de residus de Catalunya. 

Decret 197, de 23/02/2016 ; Departament de Territori i 

Sostenibilitat (DOGC Num. 7066, 25/02/2016) 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (BOE Num. 83, 07/04/2015) 

Prevenció i control ambiental de les activitats [o Ordenança específica del municipi] 

(DOGC o BOP Num. XX, ) 

Classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya [Entra en vigor el 

19/01/2018] 

Decret 152, de 17/10/2017 ; Departament de Territori i 

Sostenibilitat (DOGC Num. 7477, 19/10/2017) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de 

l'Estat (DOGC Num. 7599, 16/04/2018) 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i 

Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 

operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0807013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0807013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1203004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1203004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1112008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1112008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1112008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1401004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1401004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1503004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1503004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1503004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1107003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1205001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1205001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1212010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1212010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1306005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1306005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1602002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1602002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1504002.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=503653
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1710005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1710005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1804002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1710008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1710008.pdf
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Orden APM 1007, de 10/10/2017 ; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente (BOE Num. 254, 21/10/2017) 

 

SEGURETAT I SALUT 

 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques. 

Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 

(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 ) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 

* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 

01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 

* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 

57, 08/03/1995) 

* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 

Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) 

Informació complementària del Reial decret. 

* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 

06/03/1997) 

Prevención de riesgos laborales. 

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 

*Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma 

del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 

31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 

*Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció 

d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 

* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 

23/12/2009) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) 

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 

* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 

* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 57, 07/03/2009) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

* Modificació dels annexes. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la 

Presidencia (BOE num. 159, 04/07/2015) 

* Modificació. Real Decreto 899, de 9 de octubre de 2015 ; del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social (BOE num. 243, 10/10/2015) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8811010c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8811010c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9212018.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9212018.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9212018ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9503002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9503002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9406005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9406005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9503002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9503002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9503002ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9605019.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9605019.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9703018.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9703018.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9511005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9812011.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9812011.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9812011.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9701006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9805003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9805003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0506009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0506009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0903010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0903010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1507001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1507001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1510004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1510004.pdf
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Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 159, 04/07/2015) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 

* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 244, 11/10/2007) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 145, 17/06/2000) 

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 82, (05/04/2003) 

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 159, 04/07/2015) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 

(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 ) 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 

* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

274, 13/11/2004) 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y 

Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció 

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. 

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 

(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 ) 

* Modificació. Real Decreto 598, de 3 de julio de 2015 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1507001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1507001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0411001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0411001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9705008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9705008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0006019.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0006019.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0304010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0304010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1507001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1507001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9706002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9706002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9706002ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9708003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9708003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0411001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0411001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9710006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9710006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9801003c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9902019.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9902019.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0105004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0105004.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1507001.pdf


                                                                       EDP  
 

Espai De Projectes – Patrícia Cifuentes – Arquitecta Tècnica – Col. Núm. 9631 - pcifuentes@apabcn.cat –         

Tf. 649.86.77.59 – Avda. Egara 77-79, local 1 – 08192. Sant Quirze del Vallès 

 

num. 159, 04/07/2015) 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 106, 04/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 

* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del 

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 

* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 

* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 

24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 

25/08/2007) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 

(Correccio errades: BOE núm. 60 / 10/03/2004 ) 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes 

a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». 

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y 

Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005) 

* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 73, 26/03/2009) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 

(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 ) 

Código Técnico de la Edificación 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 25/01/2008 ) 

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 254, 23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 

23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE 

núm. 61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio 

de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 

declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
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aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso 

administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 

documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

* Modificació articles 1 y 2 y el anejo III de la parte I. Ley 8, de 26 de junio de 2013 ; de la 

Jefatura del Estado (BOE núm. 153, 27/06/2013). 

* Modificació DB-HE i DB-HS. Orden FOM 588, de 15 de junio de 2017 ; del Ministerio de 

Fomento (BOE núm. 149, 23/06/2017). 

* Modificació DB-HE, DB-HS i DB-SI. Real Decreto 732, de 20 de diciembre ; del Ministerio de 

Fomento (BOE núm. 311, 27/12/2019). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto. 

Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social. 

Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i 

Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 ) 

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 

* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009) 

* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 

23/12/2009) 

* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados 

por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, 

reparación e inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de 

seguridad minera. 

Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE Num. 146, 17/06/2009) 

* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (BOE núm. 183, 29/07/2010) 

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant 

Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la 

Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 

* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició 

final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 

6035, 30/12/2011) 

* Modifica els articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014 ; 

del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6511, 30/01/2014) 

* Modifica els articles 3, 5, 22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 

124. Llei 3, de l'11 de març de 2015 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6830, 

13/03/2015) 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a radiaciones ópticas artificiales. 

Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010) 

(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 ) 

Registre de delegats i delegades de prevenció 

Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 

(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 ) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 

Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de 

fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de 

remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms 

Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 

Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per 

amiant en les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment 

Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 

Residuos y suelos contaminados. 

Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE 

núm. 108, 05/05/2012) 

* Modificació. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 305, 

20/12/2012) 

* Modificació. Ley 5, de 11 de junio de 2013 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 140, 

12/06/2013) 

Se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 

actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 

Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V 

Convenio colectivo del sector de la construcción. 

Resolución, de 08/11/2013 ; Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social (BOE Num. 280, 22/11/2013) 

(Correccio errades: BOE núm. 28 / 01/02/2014 ) 

Es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 

Resolució EMO 600, de 25/03/2015 ; Deparatment d'Empresa i 

Ocupació (DOGC Num. 6844, 02/04/2015) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a campos electromagnéticos. 

Real Decreto 299, de 22/07/2016 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 182, 29/07/2016) 

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

Real Decreto 180, de 13/03/2015 ; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (BOE Num. 83, 07/04/2015) 

Se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de energía» y el Documento Básico DB-HS 

«Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo. 

Orden FOM 588, de 15/06/2017 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 149, 23/06/2017) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004014ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1011007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1011007ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907022.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907022.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1011009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1011009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1107003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1205001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1205001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1212010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1212010.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1306005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1306005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1311004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1311004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1311004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1311004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1311004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1311004ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1504001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1607001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1607001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1504002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1706004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1706004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1706004.pdf
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Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

Resolución, de 21/09/2017 ; Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social (BOE Num. 232, 26/09/2017) 

S'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

Reial decret 210, de 06/04/2018 ; Ministeris del Govern de 

l'Estat (DOGC Num. 7599, 16/04/2018) 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 

deposició controlada dels residus de la construcció. 

Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge 

 

  

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1709003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1804002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
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AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  2020011.101

CAPÍTOL AMPLIACIÓ XAMFRÀ C/VALLCORBA 6C01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K219KBC0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir (P - 15)

86,8007,76 673,57

2 G2194XE1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió (P - 9)

13,02013,38 174,21

3 F222F123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica del material excavat (P - 1)

1,95432,02 62,57

4 K219KFC0 m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 16)

7,30010,06 73,44

5 K2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
14)

8,0004,03 32,24

6 G2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 8)

9,0009,92 89,28

7 K2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P
- 17)

1,3503,27 4,41

8 FDKZ1EDP u Aixecar arqueta existent, per a nova cota paviment. (P - 7) 1,000105,00 105,00

9 K965A6DD m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P -
21)

26,25026,84 704,55

10 K93616B0 m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de
camió (P - 20)

62,04016,68 1.034,83

11 F9E1EDP2 m2 Col·locació de paviment per a trànsit peatonal de terrazo amb
relleu. 30x30cm. Antilliscant, aportat per l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès (P - 5)

50,04028,38 1.420,14

12 G978EDP1 m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
30 cm d'amplària, acabat remolinat. (P - 10)

26,09012,37 322,73

13 G9E1S005 m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de
20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3
de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta (P - 12)

6,00029,48 176,88

14 F9E1EDPX m Franja per a invidents de 90cm d'amplària, en vorera de
paviment de panot, amb panot ratllat de color gris, de 30x30x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram
de paleta (P - 6)

6,00037,69 226,14

CAPÍTOLTOTAL 01.01 5.099,99

OBRA PRESSUPOST  2020011.101

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PRESSUPOST Pàg.: 2

CAPÍTOL REPOSICIÓ DE PECES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K51REDP0 m Reparació de juntes de dilatació de paviment de panot. Inclou
neteja de junta. (P - 18)

100,0002,86 286,00

2 K1RA2315 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació
de tractament herbicida i càrrega sobre camió o contenidor (P -
13)

720,8581,80 1.297,54

3 FDKZ1EDP u Aixecar arqueta existent, per a nova cota paviment. (P - 7) 3,000105,00 315,00

4 K51REDP1 u Substitució puntual de peça de panot de 30x30cm, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou subministrament de contenidor metàl·lic de 5
m3 de capacitat i recollida amb residus inerts i no especials.
Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Les peces de panot seràn subministrades per l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès.  (P - 19)

1.263,0008,59 10.849,17

5 G9E1EDP0 u Jornada de peó per a fer aquelles reparacions puntuals de peces
que no han quedat contemplades al projecte, o que han quedat
afecetades despres de l'estudi del paviment. (P - 11)

20,00014,58 291,60

CAPÍTOLTOTAL 01.02 13.039,31

OBRA PRESSUPOST  2020011.101

CAPÍTOL SUBSTITUCIÓ PAVIMENT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de
fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió (P - 8)

252,0009,92 2.499,84

2 F9E1EDP1 m2 Paviment per a trànsit peatonal de terrazo amb relleu. 30x30cm.
Antilliscant. Color a definir per la DF. De la casa GARVIDA, SL:
(P - 4)

252,00051,33 12.935,16

CAPÍTOLTOTAL 01.03 15.435,00

OBRA PRESSUPOST  2020011.101

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R6423A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i
fins a 20 km (P - 2)

15,99112,20 195,09

2 F2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció no inclòs, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

15,99118,00 287,84

CAPÍTOLTOTAL 01.04 482,93

OBRA PRESSUPOST  2020011.101

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PRESSUPOST Pàg.: 3

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PASSEDP1 pa PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA (P -
22)

1,000696,82 696,82

CAPÍTOLTOTAL 01.05 696,82

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  2020011.1OBRA 01
AMPLIACIÓ XAMFRÀ C/VALLCORBA 6CCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

1 K219KBC0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ampliació vorera m núm, de talls factor profunditat

C#*D#*E#*F#2 Tall ampliació manso 2,500 2,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Tall ampliació Vallcorba 1,800 2,000 3,600

C#*D#*E#*F#4 Tall pas de vianants manso 8,650 2,000 2,000 34,600

C#*D#*E#*F#5 Tall par de vianants Vallcorba 8,200 2,000 2,000 32,800

C#*D#*E#*F#6 Tall semicircular 5,400 2,000 10,800

TOTAL AMIDAMENT 86,800

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

2 G2194XE1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ampliació vorera m amplada factor profunditat

C#*D#*E#*F#2 Tall ampliació manso 2,500 0,300 0,750

C#*D#*E#*F#3 Tall ampliació Vallcorba 1,800 0,300 0,540

C#*D#*E#*F#4 Tall pas de vianants manso 8,650 0,300 2,000 5,190

C#*D#*E#*F#5 Tall par de vianants Vallcorba 8,200 0,300 2,000 4,920

C#*D#*E#*F#6 Tall semicircular 5,400 0,300 1,620

TOTAL AMIDAMENT 13,020

m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

3 F222F123

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ampliació vorera m amplada profunditat

C#*D#*E#*F#2 Tall ampliació manso 2,500 0,300 0,150 0,113

C#*D#*E#*F#3 Tall ampliació Vallcorba 1,800 0,300 0,150 0,081

C#*D#*E#*F#4 Tall pas de vianants manso 8,650 0,300 0,300 0,779

C#*D#*E#*F#5 Tall par de vianants Vallcorba 8,200 0,300 0,300 0,738

C#*D#*E#*F#6 Tall semicircular 5,400 0,300 0,150 0,243

TOTAL AMIDAMENT 1,954

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

4 K219KFC0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Eliminació pas existent m

C#*D#*E#*F#2 1,300 1,300

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#3 4,700 4,700

C#*D#*E#*F#4 1,300 1,300

TOTAL AMIDAMENT 7,300

m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

5 K2191305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Eliminació pas existent m

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

6 G2194JB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Eliminació pas existent amplada longitud

C#*D#*E#*F#2 1,500 6,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió7 K2213422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Eliminació pas existent amplada longitud profunditat

C#*D#*E#*F#2 1,500 6,000 0,150 1,350

TOTAL AMIDAMENT 1,350

u Aixecar arqueta existent, per a nova cota paviment.8 FDKZ1EDP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió

C#*D#*E#*F#2 Arqueta pas deprimit existent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

9 K965A6DD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ampliació vorera m

C#*D#*E#*F#2 carrer manso 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#3 Pas deprimit manso (amplada del pas
5m)

8,650 8,650

C#*D#*E#*F#4 Xamfrà 5,400 5,400

C#*D#*E#*F#5 Pas deprimit vallcorba (Amplada del
pas 5m)

8,200 8,200

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#6 carrer vallcorba 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 26,250

m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des
de camió

10 K93616B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ampliació vorera m2

C#*D#*E#*F#2 Ampliació i reparació passos existents 62,040 62,040

TOTAL AMIDAMENT 62,040

m2 Col·locació de paviment per a trànsit peatonal de terrazo amb relleu. 30x30cm. Antilliscant, aportat per l'Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

11 F9E1EDP2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ampliació vorera m2

C#*D#*E#*F#2 Ampliació i reparació passos existents 62,040 62,040

T3 Descompte passos deprimits amplada llargada unitats

C#*D#*E#*F#4 panot ratllat -1,000 3,000 2,000 -6,000

C#*D#*E#*F#5 panot de tacs -5,000 0,600 2,000 -6,000

TOTAL AMIDAMENT 50,040

m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 30
cm d'amplària, acabat remolinat.

12 G978EDP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ampliació vorera m

C#*D#*E#*F#2 Rigola 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#3 8,650 8,650

C#*D#*E#*F#4 5,240 5,240

C#*D#*E#*F#5 8,200 8,200

C#*D#*E#*F#6 1,500 1,500

TOTAL AMIDAMENT 26,090

m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

13 G9E1S005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Passos deprimits u amplada longitud

C#*D#*E#*F#2 2,000 5,000 0,600 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Franja per a invidents de 90cm d'amplària, en vorera de paviment de panot, amb panot ratllat de color gris, de 30x30x4
cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

14 F9E1EDPX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

T1 Passos deprimits u amplada longitud

C#*D#*E#*F#2 2,000 1,000 3,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  2020011.1OBRA 01
REPOSICIÓ DE PECESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Reparació de juntes de dilatació de paviment de panot. Inclou neteja de junta.1 K51REDP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Reparació de juntes m,l,

C#*D#*E#*F#2 previsió 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió o
contenidor

2 K1RA2315

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ZONA

T2 VORERES SUPERFÍCIE
(m2)

C#*D#*E#*F#3 V1 285,190 285,190

C#*D#*E#*F#4 V2 285,550 285,550

C#*D#*E#*F#5 V3 397,360 397,360

C#*D#*E#*F#6 V4 416,520 416,520

C#*D#*E#*F#7 V5 386,630 386,630

C#*D#*E#*F#8 V6 1.095,820 1.095,820

C#*D#*E#*F#9 V7 917,080 917,080

C#*D#*E#*F#10 V8 1.154,480 1.154,480

C#*D#*E#*F#11 V9 587,140 587,140

C#*D#*E#*F#12 V10 355,980 355,980

C#*D#*E#*F#13 V11 305,430 305,430

C#*D#*E#*F#14 V12 207,610 207,610

C#*D#*E#*F#15 V13 391,030 391,030

C#*D#*E#*F#16 V14 483,940 483,940

C#*D#*E#*F#17 V15 833,760 833,760

C#*D#*E#*F#18 V16 786,420 786,420

C#*D#*E#*F#19 V17 479,720 479,720

C#*D#*E#*F#20 V18 16,250 16,250

T21 VORERES SOTA PORXADES

C#*D#*E#*F#22 VP3 80,710 80,710

C#*D#*E#*F#23 VP4 102,840 102,840

C#*D#*E#*F#24 VP5 202,570 202,570

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#25 VP6 54,750 54,750

C#*D#*E#*F#26 VP9 310,440 310,440

T27 ILLETES

C#*D#*E#*F#28 I1 558,550 558,550

C#*D#*E#*F#29 I2 533,030 533,030

C#*D#*E#*F#30 I3 521,190 521,190

C#*D#*E#*F#31 I4 294,690 294,690

C#*D#*E#*F#32 I5 903,480 903,480

C#*D#*E#*F#33 I6 1.469,000 1.469,000

P PERORIGEN(G1:G35,C
36)

36 Percentatge "A origen" 5,000 720,858

C#*D#*E#*F#38 TOTAL -14417,160 -14417,160

TOTAL AMIDAMENT 720,858

u Aixecar arqueta existent, per a nova cota paviment.3 FDKZ1EDP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Previsió unitats

C#*D#*E#*F#2 V2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 previsió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Substitució puntual de peça de panot de 30x30cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts i no
especials. Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Les peces de panot seràn
subministrades per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

4 K51REDP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 ZONA

T2 VORERES peces peces

T3 V1

4 sense reparacions

T5 V2

C#*D#*E#*F#6 V2.1 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#7 V2.2 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#8 V2.3 2,000 2,000 4,000

T9 V3

10 sense reparacions

T11 V4

12 sense reparacions

T13 V5

C#*D#*E#*F#14 V5.1 6,000 2,000 12,000

T15 V6

C#*D#*E#*F#16 V6.1 12,000 12,000 144,000

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#17 V6.2 2,000 2,000

T18 V7

C#*D#*E#*F#19 V7.1 9,000 2,000 18,000

C#*D#*E#*F#20 V7.2 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#21 V7.3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#22 V7.4 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#23 V7.5 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#24 V7.6 6,000 6,000 36,000

C#*D#*E#*F#25 V7.7 18,000 2,000 36,000

C#*D#*E#*F#26 V7.8 2,000 2,000

T27 V8

C#*D#*E#*F#28 V8.1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#29 V8.2 6,000 18,000 108,000

C#*D#*E#*F#30 V8.3 2,000 12,000 24,000

C#*D#*E#*F#31 V8.4 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#32 V8.5 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#33 V8.6 3,000 7,000 21,000

C#*D#*E#*F#34 V8.7 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#35 V8.8 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#36 V8.9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#37 V8.10 3,000 4,000 12,000

C#*D#*E#*F#38 V8.11 10,000 9,000 90,000

C#*D#*E#*F#39 V8.12 7,000 7,000 49,000

C#*D#*E#*F#40 V8.13 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#41 V8.14 2,000 2,000

T42 V9

C#*D#*E#*F#43 V9.1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#44 V9.2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#45 V9.3 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#46 V9.4 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#47 V9.5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#48 V9.6 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#49 V9.7 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#50 V9.8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#51 V9.9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#52 V9.10 2,000 2,000

T53 V10

C#*D#*E#*F#54 V10.1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#55 V10.2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#56 V10.3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#57 V10.4 4,000 4,000

T58 V11

C#*D#*E#*F#59 V11.1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#60 V11.2 1,000 1,000

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 7

C#*D#*E#*F#61 V11.3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#62 V11.4 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#63 V11.5 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#64 V11.6 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#65 V11.7 2,000 2,000

T66 V12

C#*D#*E#*F#67 V12.1 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#68 V12.2 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#69 V12.3 19,000 6,000 114,000

T70 V13

C#*D#*E#*F#71 V13.1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#72 V13.2 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#73 V13.3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#74 V13.4 14,000 10,000 140,000

C#*D#*E#*F#75 V13.5 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#76 V13.6 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#77 V13.7 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#78 V13.8 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#79 V13.9 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#80 V13.10 4,000 4,000

T81 V14

C#*D#*E#*F#82 V14.1 5,000 4,000 20,000

C#*D#*E#*F#83 V14.2 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#84 V14.3 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#85 V14.4 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#86 V14.5 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#87 V14.6 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#88 V14.7 4,000 4,000 16,000

C#*D#*E#*F#89 V14.8 2,000 2,000

T90 V15

C#*D#*E#*F#91 V15.1 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#92 V15.2 14,000 14,000

C#*D#*E#*F#93 V15.3 8,000 8,000

T94 V16

C#*D#*E#*F#95 V16.1 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#96 V16.2 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#97 V16.3 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#98 V16.4 2,000 3,000 6,000

T99 V 17

C#*D#*E#*F#100 V17.1 4,000 14,000 56,000

C#*D#*E#*F#101 V17.2 5,000 12,000 60,000

C#*D#*E#*F#102 V17.3 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#103 V17.4 1,000 1,000

T105 VORERES SOTA PORXADES peces peces

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 8

T106 Vp9

C#*D#*E#*F#107 VP9.1 10,000 10,000

T108 ILLETES peces

T109 I3

C#*D#*E#*F#110 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 1.263,000

u Jornada de peó per a fer aquelles reparacions puntuals de peces que no han quedat contemplades al projecte, o que han
quedat afecetades despres de l'estudi del paviment.

5 G9E1EDP0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Reposició de panots jornades

C#*D#*E#*F#2 previsió 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  2020011.1OBRA 01
SUBSTITUCIÓ PAVIMENTCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

1 G2194JB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Substitució de panots m2

C#*D#*E#*F#2 Vorera V7 entre els carrers Dolors
Montserdà i Montserrat Roig

126,000 126,000

C#*D#*E#*F#3 Vorera V15 zona parc de les Morisques 126,000 126,000

TOTAL AMIDAMENT 252,000

m2 Paviment per a trànsit peatonal de terrazo amb relleu. 30x30cm. Antilliscant. Color a definir per la DF. De la casa
GARVIDA, SL:

2 F9E1EDP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 paviment nou m2

C#*D#*E#*F#2 252,000 252,000

TOTAL AMIDAMENT 252,000

PRESSUPOST  2020011.1OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1 F2R6423A

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 AMPLIACIÓ VORERA VALLCORBA m3

C#*D#*E#*F#2 excavació rasa 1,954 1,954

C#*D#*E#*F#3 excavació per a rebaix 1,350 1,350

C#*D#*E#*F#4 demolició vorada 10,000 0,150 0,300 0,450

C#*D#*E#*F#5 demolició panot 13,000 0,040 0,520

T6 CANVI PAVIMENT unitats m2/unitat gruix

C#*D#*E#*F#7 Demolició panots 1.263,000 0,090 0,040 4,547

T8 REPOSICIÓ DE PECES m2 gruix no recuperable

C#*D#*E#*F#9 Reposcició de peces (70%
recuperables)

252,000 0,040 0,300 3,024

P PERORIGEN(G1:G10,C
11)

11 ESPONJAMENT 35,000 4,146

TOTAL AMIDAMENT 15,991

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no
inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 F2RA73G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 AMPLIACIÓ VORERA VALLCORBA m3

C#*D#*E#*F#2 excavació rasa 1,954 1,954

C#*D#*E#*F#3 excavació per a rebaix 1,350 1,350

C#*D#*E#*F#4 demolició vorada 10,000 0,150 0,300 0,450

C#*D#*E#*F#5 demolició panot 13,000 0,040 0,520

T6 CANVI PAVIMENT unitats m2/unitat gruix

C#*D#*E#*F#7 Demolició panots 1.263,000 0,090 0,040 4,547

T8 REPOSICIÓ DE PECES m2 gruix no recuperable

C#*D#*E#*F#9 Reposcició de peces (70%
recuperables)

252,000 0,040 0,300 3,024

P PERORIGEN(G1:G10,C
11)

11 ESPONJAMENT 35,000 4,146

TOTAL AMIDAMENT 15,991

PRESSUPOST  2020011.1OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA1 PASSEDP1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 AMPLIACIÓ XAMFRÀ C/VALLCORBA 6C 5.099,99
Capítol 01.02 REPOSICIÓ DE PECES 13.039,31
Capítol 01.03 SUBSTITUCIÓ PAVIMENT 15.435,00
Capítol 01.04 GESTIÓ DE RESIDUS 482,93
Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT 696,82

01 Pressupost  2020011.1Obra 34.754,05

34.754,05

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 2020011.1 34.754,05
34.754,05

EUR



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

34.754,05PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.518,0313 % Despeses generals SOBRE 34.754,05....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 34.754,05....................................................................................................................................2.085,24

Subtotal 41.357,32

21 % IVA SOBRE 41.357,32.................................................................................................................................... 8.685,04

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 50.042,36€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS )



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,02m3F222F123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat

P- 1

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €12,20m3F2R6423A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

P- 2

(DOTZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €18,00m3F2RA73G0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 3

(DIVUIT EUROS)

 €51,33m2F9E1EDP1 Paviment per a trànsit peatonal de terrazo amb relleu. 30x30cm. Antilliscant. Color a definir per la
DF. De la casa GARVIDA, SL:

P- 4

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €28,38m2F9E1EDP2 Col·locació de paviment per a trànsit peatonal de terrazo amb relleu. 30x30cm. Antilliscant, aportat
per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

P- 5

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €37,69mF9E1EDPX Franja per a invidents de 90cm d'amplària, en vorera de paviment de panot, amb panot ratllat de
color gris, de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 6

(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €105,00uFDKZ1EDP Aixecar arqueta existent, per a nova cota paviment.P- 7
(CENT CINC EUROS)

 €9,92m2G2194JB1 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 8

(NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €13,38m2G2194XE1 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió

P- 9

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,37mG978EDP1 Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària, acabat remolinat.

P- 10

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €14,58uG9E1EDP0 Jornada de peó per a fer aquelles reparacions puntuals de peces que no han quedat
contemplades al projecte, o que han quedat afecetades despres de l'estudi del paviment.

P- 11

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €29,48m2G9E1S005 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de color amb ciment blanc de ram de
paleta

P- 12

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,80m2K1RA2315 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i càrrega
sobre camió o contenidor

P- 13

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €4,03mK2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

P- 14

(QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €7,76mK219KBC0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 15

(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,06mK219KFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 16

(DEU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €3,27m3K2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

P- 17

(TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €2,86mK51REDP0 Reparació de juntes de dilatació de paviment de panot. Inclou neteja de junta.P- 18
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €8,59uK51REDP1 Substitució puntual de peça de panot de 30x30cm, col·locada amb morter mixt 1:2:10, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3
de capacitat i recollida amb residus inerts i no especials. Deposició controlada en dipòsit autoritzat
inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Les
peces de panot seràn subministrades per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

P- 19

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €16,68m2K93616B0 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

P- 20

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €26,84mK965A6DD Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2
de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 21

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €696,82paPASSEDP1 PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRAP- 22
(SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3F222F123 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del
material excavat

P- 1  €32,02

Altres conceptes 32,02 €

m3F2R6423A Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

P- 2  €12,20

Sense descomposició 12,20 €

m3F2RA73G0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 3  €18,00

Sense descomposició 18,00 €

m2F9E1EDP1 Paviment per a trànsit peatonal de terrazo amb relleu. 30x30cm. Antilliscant.
Color a definir per la DF. De la casa GARVIDA, SL:

P- 4  €51,33

B0111000 Aigua  €0,00163

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,49650

B0818120 Colorant en pols per a formigó  €0,80580

B9E1EDP1 Paviment per a trànsit peatonal de terrazo amb relleu. 30x30cm. Antilliscant.
De la casa GARVIDA, SL:

 €22,95000

Altres conceptes 27,08 €

m2F9E1EDP2 Col·locació de paviment per a trànsit peatonal de terrazo amb relleu.
30x30cm. Antilliscant, aportat per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

P- 5  €28,38

B0111000 Aigua  €0,00163

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,49650

B0818120 Colorant en pols per a formigó  €0,80580

Altres conceptes 27,08 €

mF9E1EDPX Franja per a invidents de 90cm d'amplària, en vorera de paviment de panot,
amb panot ratllat de color gris, de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb
ciment blanc de ram de paleta

P- 6  €37,69

Sense descomposició 37,69 €

uFDKZ1EDP Aixecar arqueta existent, per a nova cota paviment.P- 7  €105,00

Sense descomposició 105,00 €

m2G2194JB1 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 8  €9,92

Altres conceptes 9,92 €

m2G2194XE1 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a
0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

P- 9  €13,38

Altres conceptes 13,38 €

mG978EDP1 Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de 30 cm d'amplària, acabat
remolinat.

P- 10  €12,37

B064E26C Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+E

 €10,35144

Altres conceptes 2,02 €



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

uG9E1EDP0 Jornada de peó per a fer aquelles reparacions puntuals de peces que no han
quedat contemplades al projecte, o que han quedat afecetades despres de
l'estudi del paviment.

P- 11  €14,58

Altres conceptes 14,58 €

m2G9E1S005 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs de 20x20x4 cm,
col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

P- 12  €29,48

B0111000 Aigua  €0,01630

B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs  €0,49650

B0818120 Colorant en pols per a formigó  €0,78652

B9E1S000 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de vianants  €11,48520

Altres conceptes 16,70 €

m2K1RA2315 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada, aplicació de tractament
herbicida i càrrega sobre camió o contenidor

P- 13  €1,80

BRLA1000 Producte herbicida de contacte  €0,06210

Altres conceptes 1,74 €

mK2191305 Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 14  €4,03

Altres conceptes 4,03 €

mK219KBC0 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim,
amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a
demolir

P- 15  €7,76

Altres conceptes 7,76 €

mK219KFC0 Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

P- 16  €10,06

Altres conceptes 10,06 €

m3K2213422 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
pala excavadora i càrrega directa sobre camió

P- 17  €3,27

Altres conceptes 3,27 €

mK51REDP0 Reparació de juntes de dilatació de paviment de panot. Inclou neteja de
junta.

P- 18  €2,86

B9CZ1000 Beurada blanca  €1,72000

Altres conceptes 1,14 €

uK51REDP1 Substitució puntual de peça de panot de 30x30cm, col·locada amb morter
mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou
subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb
residus inerts i no especials. Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Les peces de panot seràn
subministrades per l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

P- 19  €8,59

B2RA73G1 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €0,05250

Altres conceptes 8,54 €

m2K93616B0 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

P- 20  €16,68



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €10,23254

Altres conceptes 6,45 €

mK965A6DD Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3
de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

P- 21  €26,84

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €5,71871

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,09686

B965A6D0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent
a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

 €5,41200

Altres conceptes 15,61 €

paPASSEDP1 PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRAP- 22  €696,82

Sense descomposició 696,82 €



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,37h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,38h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €18,69h ManobreA0140000

 €19,97h Manobre especialistaA0150000



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,65h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €76,63h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C1103331

 €86,02h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

C1312340

 €50,90h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €1,78h Formigonera de 165 lC1705600

 €8,46h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €22,61m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500

 €22,50h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

CRL15100



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,63m3 AiguaB0111000

 €17,08t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €160,16t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,22kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €66,23m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €78,42m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

B064E26C

 €57,13m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €30,27t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €3,16kg Colorant en pols per a formigóB0818120

 €21,00t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1

 €4,92m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

B965A6D0

 €0,86kg Beurada blancaB9CZ1000

 €22,50m2 Paviment per a trànsit peatonal de terrazo amb relleu.
30x30cm. Antilliscant. De la casa GARVIDA, SL:

B9E1EDP1

 €11,26m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

B9E1S000

 €12,42l Producte herbicida de contacteBRLA1000



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €69,13m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

D0391311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,96850/R 19,970001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,96850 20,96850
Maquinària:

1,33500/R 1,780000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,33500 1,33500
Materials:

25,9616017,080001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 46,62160 46,62160

0,209691,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,13479

69,13479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,59m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,96850/R 19,970001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,96850 20,96850
Maquinària:

1,29050/R 1,780000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,29050 1,29050
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguam3

26,1324017,080001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

88,000000,22000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 135,11840 135,11840

0,209691,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 157,58709

157,58709COST EXECUCIÓ MATERIAL



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,02m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

F222F123 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,86900/R 18,690000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,86900 1,86900
Maquinària:

16,59806/R 76,630000,2166C1103331 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

h

13,52413/R 50,900000,2657C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 30,12219 30,12219

0,028041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,01923

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,01923COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,20m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km

F2R6423A Rend.: 1,000P- 2

 €18,00m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

F2RA73G0 Rend.: 1,000P- 3

 €51,33m2 Paviment per a trànsit peatonal de terrazo amb relleu.
30x30cm. Antilliscant. Color a definir per la DF. De la
casa GARVIDA, SL:

F9E1EDP1 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,56040/R 23,380000,580A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,22360/R 18,690000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,78400 21,78400
Materials:

0,001631,630000,001B0111000 =xAiguam3

0,49650160,160000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,805803,160000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg

22,9500022,500001,020B9E1EDP1 =xPaviment per a trànsit peatonal de terrazo amb relleu.
30x30cm. Antilliscant. De la casa GARVIDA, SL:

m2

4,96399157,587090,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 29,21792 29,21792

0,326761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,32868

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,32868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,38m2 Col·locació de paviment per a trànsit peatonal de
terrazo amb relleu. 30x30cm. Antilliscant, aportat per
l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

F9E1EDP2 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,56040/R 23,380000,580A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,22360/R 18,690000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,78400 21,78400
Materials:

0,001631,630000,001B0111000 =xAiguam3

0,49650160,160000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,805803,160000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg

4,96399157,587090,0315D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 6,26792 6,26792

0,326761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,37868

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,37868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,69m Franja per a invidents de 90cm d'amplària, en vorera
de paviment de panot, amb panot ratllat de color gris,
de 30x30x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de
color amb ciment blanc de ram de paleta

F9E1EDPX Rend.: 1,000P- 6

 €105,00u Aixecar arqueta existent, per a nova cota paviment.FDKZ1EDP Rend.: 1,000P- 7

 €9,92m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

G2194JB1 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,98950/R 19,970000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,98950 6,98950
Maquinària:



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,86235/R 15,650000,119C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

0,96710/R 50,900000,019C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,82945 2,82945

0,104841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,92379

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,92379COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,38m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a
15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

G2194XE1 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,38740/R 19,970000,420A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,38740 8,38740
Maquinària:

3,28650/R 15,650000,210C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,57790/R 50,900000,031C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,86440 4,86440

0,125811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,37761

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,37761COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,37m Rigola sense desnivell de formigó HM-30/P/20/I+E, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, de 30 cm d'amplària, acabat remolinat.

G978EDP1 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58450/R 23,380000,025A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,40175/R 18,690000,075A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,98625 1,98625
Materials:

10,3514478,420000,132B064E26C =xFormigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

m3

Subtotal... 10,35144 10,35144

0,029791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,36748

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,36748COST EXECUCIÓ MATERIAL



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,58u Jornada de peó per a fer aquelles reparacions
puntuals de peces que no han quedat contemplades al
projecte, o que han quedat afecetades despres de
l'estudi del paviment.

G9E1EDP0 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,56242/R 23,380000,409A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,80333/R 18,690000,257A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,36575 14,36575

0,215491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,58124

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,58124COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,48m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb
tacs de 20x20x4 cm, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

G9E1S005 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,56242/R 23,380000,409A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,80333/R 18,690000,257A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,36575 14,36575
Materials:

0,016301,630000,010B0111000 =xAiguam3

0,49650160,160000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

0,786523,160000,2489B0818120 =xColorant en pols per a formigókg

11,4852011,260001,020B9E1S000 =xPanot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

m2

2,1155269,134790,0306D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada
a l'obra

m3

Subtotal... 14,90004 14,90004

0,215491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,48128

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,48128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,80m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada,
aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre camió
o contenidor

K1RA2315 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12140/R 18,690000,060A0140000 =xManobreh



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,27958/R 19,970000,014A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,40098 1,40098
Maquinària:

0,31500/R 22,500000,014CRL15100 =xAparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

h

Subtotal... 0,31500 0,31500
Materials:

0,0621012,420000,005BRLA1000 =xProducte herbicida de contactel

Subtotal... 0,06210 0,06210

0,021011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,79909

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,79909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,03m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

K2191305 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,99700/R 19,970000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,99700 1,99700
Maquinària:

0,78250/R 15,650000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,22160/R 50,900000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,00410 2,00410

0,029961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,03106

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,03106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,76m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

K219KBC0 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,39190/R 19,970000,270A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,39190 5,39190
Maquinària:

2,28420/R 8,460000,270C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,28420 2,28420



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,080881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,75698

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,75698COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,06m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

K219KFC0 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,98950/R 19,970000,350A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,98950 6,98950
Maquinària:

2,96100/R 8,460000,350C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,96100 2,96100

0,104841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,05534

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,05534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,27m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

K2213422 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,26876/R 86,020000,038C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

h

Subtotal... 3,26876 3,26876

COST DIRECTE 3,26876

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,26876COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,86m Reparació de juntes de dilatació de paviment de panot.
Inclou neteja de junta.

K51REDP0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12140/R 18,690000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,12140 1,12140
Materials:

1,720000,860002,000B9CZ1000 =xBeurada blancakg

Subtotal... 1,72000 1,72000



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,016821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,85822

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,85822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,59u Substitució puntual de peça de panot de 30x30cm,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou subministrament
de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts i no especials. Deposició controlada
en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Les peces de
panot seràn subministrades per l'Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès. 

K51REDP1 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,47400/R 22,370000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

3,73800/R 18,690000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,21200 8,21200
Maquinària:

0,04522/R 22,610000,002C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 0,04522 0,04522
Materials:

0,0525021,000000,0025B2RA73G1 =xDeposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

0,15759157,587090,001D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,21009 0,21009

0,123181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,59049

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,59049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,68m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat des de camió

K93616B0 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Mà d'obra:

2,23700/R 22,370000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

4,11180/R 18,690000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,34880 6,34880
Materials:

10,2325466,230000,1545B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 10,23254 10,23254

0,095231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,67657

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,67657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,84m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

K965A6DD Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,59250/R 22,370000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

9,79356/R 18,690000,524A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,38606 15,38606
Materials:

5,7187157,130000,1001B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0968630,270000,0032B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

5,412004,920001,100B965A6D0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 11,22757 11,22757

0,230791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,84442

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,84442COST EXECUCIÓ MATERIAL



AMPLIACIÓ VORERA I REPOSICIÓ DE PECES
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €696,82pa PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE
L'OBRA

PASSEDP1 Rend.: 1,000P- 22
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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I MILLORA DELS PAVIMENTS DISCONTINUS DEL BARRI DE MAS DURAN DE SANT QUIRZE DEL 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

MICRO TEXTURACIÓ (GRANALLAT) I MILLORA DELS PAVIMENTS DISCONTINUS DEL BARRI DE 

MAS DURAN DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS. LOT 1 

1. Antecedents 

Promotor i Propietat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

Ubicació de l’obra: Barri de Mas Duran. 

Localitat: SANT QUIRZE DEL VALLÈS                            Província:   BARCELONA  

Domicili social: Plaça de la Vila 1. 

Localitat: SANT QUIRZE DEL VALLÈS   Província:   BARCELONA  

Autor de l’estudi bàsic de seguretat i salut:  Patrícia Cifuentes Corvillo. 

       Objecte d’aquest document:  

Documentació dels principis generals de prevenció, integrant aquest treball en la 

memòria tècnica de l'obra. Es prendran les decisions constructives, tècniques i 

d'organització, amb la finalitat de planificar els treballs que han de desenvolupar-se 

simultàniament o successivament, i també la seva durada. 

La memòria tècnica esmentada ha estat elaborada per: 

Patrícia Cifuentes Corvillo, de professió Arquitecte Tècnica, núm. Col·legiat: 9.631. 

 

2. Característiques constructives 

2.1. Descripció de les obres a realitzar: 

Es realitzaran obres de reposició de peces i micro texturació del paviment del barri de Mas 

Duran de Sant Quirze del Vallès. 

PEM                                                                                                             34.754,05.-€ 

Termini d’execució: 3 mesos - 100% obres  

Nombre màxim de treballadors previstos: 6 
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3. Instal·lació elèctrica 

Tensió de xarxa:   125/220 V   220/380 V 

Potència instal·lada:  4 Kw. 

Connexió: xarxa de l’edifici X 

  Muntatge de quadre d’obra:   Companyia    Grup electrogen  

  Sistemes de protecció: 

   Posta a terra:   SÍ  NO Núm. piques-plaques: 

   Resistència a terra (): 

   Dispositius:  Sensibilitat:     Número: Situació: 

   Diferencials:   SÍ  NO 30 mA 

       300 mA 

 

4. Conduccions de serveis pròxims a l’obra i als accessos immediats 

Hi ha línies elèctriques aèries que afecten a la construcció: SÍ   NO 

En cas afirmatiu: Núm. de línies:   

   Tensió:          

5. Treballs de retirada de residus de amiant (R.D. 396/06) 

No existeix retirada d’aquest tipus de residus 

 

6. Equip i maquinària necessaris per a l’execució de l’obra 

Maquinària portàtil Núm. de màquines 
Observacions  

RADIAL 1 manual – ocular - auditiva 

FORMIGONERA 165l 1 manual – ocular- auditiva 

MARTELL PICADOR 1 manual – ocular- auditiva 
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7. Pla de circulació en obra (personal, maquinària, materials) 

 Itineraris d’accés per al personal. Mitjans d’accés per al personal  

- Accés des de carrer 

 Zones de dipòsit de materials 

- A l’entorn d’actuació. Caldrà senyalitzar i col·locar tanques mòbils per a protecció a 

tercers. 

 Procediment de subministrament de materials a obra 

-  A mà o amb carreta elevadora. 

 Detall del procediment previst per a l’evacuació de runes 

- Retirada runa amb camió i/o contenidor. 

 Senyalització de seguretat 

- Caldrà senyalitzar i col·locar tanques mòbils per a protecció a tercers. 

 

8. Equips de protecció individual 

Tipus Núm. Tipus Núm. 

Vestit de treball (teixit normal) 6 Protectors auditius 12 

Vestit de treball (teixit impermeable) 6 Guants de cuir 12 

Cascos de seguretat, classe 2 6 Guants de goma 12 

Adaptadores facials, classe 2 2 Cinturons de seguretat 6 

Filtres mecànics, classe 2 4 Arnesos de seguretat 0 

Ulleres de seguretat 6 Calçat de seguretat 6 

Aquesta relació de peces de protecció personal s'ampliarà sempre que les condicions del 

treball exigeixin altres elements de protecció no ressenyats en aquest capítol. (Indicar que en 

les unitats de cascos, cinturons, arnesos i equips d'amiant s'han disposat 2 Un. per a la direcció 

tècnica, aquests romandran en l'obra). 
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Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 

S'haurà de dotar als treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions de 

treball ho exigeixin, sempre amb conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 

159/1995 (BOE 08/03/1995) y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997) 

 

9. Serveis 

Tipus de serveis Núm. Sup. Total destinada Observacions 

Waters - - Nucli urbà – Bar 

Lavabos - - Nucli urbà – Bar 

Vestuaris / Guixetes - - Nucli urbà – Bar 

Menjador / cuina - - Nucli urbà – Bar 

Farmaciola 1 - Vehicle 

 

10. Mesures preventives col·lectives que són de necessari compliment. 

10.1. Relació de mesures preventives 

Fase d’obra 
Mesures preventives previstes (enumeració) 

Demolicions i enderrocs Proteccions per evitar la caiguda en alçada a diferent 

nivell del material i/o persones a l’hora de fer treballs de 

demolició i enderroc de paviment 

Paviment Senyalització i tancament provisional de la zona de treball. 

Indicació de camí alternatiu per als vianants. 

 

10.2. Localització I identificació de les zones on es realitzen treballs que impliquen riscos 

especials: 
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Descripció del risc Fase d’obra Mesures preventives previstes 

(enumeració) 

Caiguda de persones Treballs de demolició i 

enderroc de paviment 

Mesures habituals i obligatòries de 

seguretat individual i col·lectiva 

Generació de pols Enderroc de paviment Senyalització i protecció de la zona de 

treball susceptible 

Cops i punxades Reparació de panots Senyalització i protecció de la zona amb 

tanques mòbils. 

 

11. Anàlisi de riscos 

TREBALLS EN URBANITZACIONS  

 Cops i talls produïts per eines de mà 

 Afeccions a la pell 

 Lesions oculars 

 Generació de pols 

 Caiguda de persones a diferent nivell 

 Caiguda de persones al mateix nivell 

 Caiguda d'objectes (materials, eines, etc.) 

 Contactes elèctrics directes 

 Contactes elèctrics indirectes 

 Sobreesforços 

 

12. Mesures preventives que cal adoptar 

 Proteccions individuals: 

* Cinturons de seguretat. 

* Cascs. 

* Calçat de seguretat. 

* Guants de cuir. 
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* Roba de treball. 

* Roba de treball impermeable, en el suposat cas d’haver de treballar sota la pluja. 

Les proteccions hauran de tenir la marca CE. 

S'haurà de dotar als treballadors d'altres elements de protecció sempre que les condicions 

de treball ho requereixin, sempre conforme als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 

159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 Proteccions a tercers: 

* Senyalització de seguretat. 

 

13. Normatives 

13.1 Normativa d’Aplicació: 

 Articles 20 i 23 de la Ordenança general de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 Articles 196 a 211, 235 a 240 de la Ordenança de Treball de la Construcció, vidre i 

ceràmica. 

 RD 1435/92, de Seguretat en les Màquines. 

 RD 56/1995, punt 2 apartat 3er, punt 12 apartat 16è i punt 16 de Seguretat en les 

Màquines. 

 RD 1215/1997 d’Equips de Treball. 

 

13.2 Normatives Tècniques: 

UNE-EN-361/2002 

Equips de protecció individual contra caigudes en alçada. Arnesos anticaigudes. 

UNE-EN-358/2000 

Equip de protecció individual per a la subjecció en posició de treball i prevenció de 

caigudes en alçada. Cinturons per a la subjecció i retenció i component de amarratge de 

subjecció. 
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14. Observacions 

Perquè les mesures preventives enumerades en aquest estudi bàsic de seguretat i salut es 

compleixin, serà necessari que en les clàusules del contracte d'obres, s'incloguin les 

disposicions adequades perquè aquestes mesures es compleixin per part de l'empresa 

contractista, els seus subcontractats i treballadors autònoms que intervinguin. 

 

 

15. Acreditació 

Patrícia Cifuentes Corvillo, com autora d’aquest estudi bàsic de seguretat i salut declara 

sota la seva  responsabilitat que totes les dades que apareixen en aquest document han 

sigut obtingudes durant la elaboració de la memòria tècnica. 

 

16. Pressupost de seguretat i salut 

El pressupost estimat d’execució material de seguretat i salut de les obres ascendeix a la 

quantitat de: 

 SIS-CENTS NORANTA-SIS EUROS I VUITANTA-DOS CÈNTIMS  

#696,82.-€ # 

                                                                          Sant Quirze del Vallès, a 17 de Juliol de 2.020 

 

Signat: 

 

 

Patrícia Cifuentes 

Espai De Projectes 
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FITXA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

  



Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

1,70 - -

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

422,00 no si

X - 10,36 17,61 14,02 170101 NP D5

X - 6,25 10,46 4,72 170102 

170103
NP D5

- - 1,95 3,32 4,62 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- - - 170407 NP -

- - - 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

no si

- - 170101 NP D5

170103 NP D5

- - 170904 NP D5-D9

- - 170802 NP D5

- - 170407 NP -

- - 170201 NP -

- - 170202 NP D5

- - 170203 NP D5

- - 150101 NP D5

- - 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 

generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 

d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 

acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles

R3-R4-R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 

separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a 

un gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 

REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 

separació 

selectiva segons 

RD105/2008
Obra

Inst. 

Tractament
Abocador Volum real    m3 CLA

R1-R3

VAL ( R )

sup construïda (m2)

Pes                         

Tn
CER

ELIM      

( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 

selectiva 

prevista pel 

residus?

R5

Plàstic

VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
R5

Avaluació i característiques 

dels residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

Volum 

aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D )

ALTRES

Llots
- -

- -

Altres - -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

S'han detectat 

terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

SANT QUIRZE DEL VALLES / VALLES OCCIDENTAL

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

- -

Volum de 

terres(real)            

m3

Volum de 

terres(aparent) 

m3

Pes de 

terres(real)           

Tn

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió 

del residus

Fusta

S'ha de fer 

separació 

selectiva segons 

RD105/2008

Separació 

selectiva 

prevista pel 

residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         

Tn
Volum real    m3

versió V4 2018

PATRÍCIA CIFUENTES CORVILLO Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: MILLORA PAVIMENT I AMPLIACIÓ DE VORERA

ELIM ( D ) VAL ( R )

BARRI DE MAS DURAN Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 

residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 

NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

REHABILITACIÓ

Fitxes_de_residus_LOT 1
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Adreça: SANT QUIRZE DEL VALLES / VALLES OCCIDENTAL

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

versió V4 2018

PATRÍCIA CIFUENTES CORVILLO Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: MILLORA PAVIMENT I AMPLIACIÓ DE VORERA

BARRI DE MAS DURAN Municipi/Comarca:

REHABILITACIÓ

m3

35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

-

-

-

-

-

257,00

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

R14 Preparació per a la reutilització

R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal 

de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de 

dipòsit per a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la 

persona productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 

La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus 

lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          

Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

23,36 Tn 11 €/Tn 257,00 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             

Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

Tn 11 €/Tn -

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles - -

Paper i cartró - -

VALORACIÓ TOTAL:

Plàstic - -

Fusta - -

-

Pes Inst. Tractament

Vidre - -

Metalls -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
2,63

- -

Material ceràmic 8,44 - -

Formigó 3,63 - -

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport 

(unitat/m3)

De perforació

De drenatge

REBLIMENTS

Terra vegetal

Pedraplè

Grava i sorra solta

Terraplè

TERRENYS 

NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

Fitxes_de_residus_LOT 1
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