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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 micro texturació i millora de paviments continus 

Pressupost d’execució material (PEM): 63.162,17-€ 

Termini d’execució aproximat: 2 mesos 

 

2. Objecte de la memòria tècnica 
 

El present projecte pretén definir el tractament contra el lliscament del paviment de peces 
prefabricades de la casa GARVIDA existents en diversos carrer del Barri de Mas Duran, del 
municipi de Sant Quirze del Vallès, així com de la reposició de peces trencades. 
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”, 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 tipus de paviment té una superfície molt 
llisa la qual presenta un perill pels vianants els dies de pluja, ja que es converteix en una 
superfície lliscant. 
Amb la finalitat de dotar els paviments existents d’una superfície antilliscant, es proposa 
realitzar una micro texturització del suport, mitjançant el granallat de les peces. 
El granallat és un sistema de sorrejat de granalla metàl·lica a gran velocitat, propulsada per 
dues turbines en un circuit tancat, que amb els impactes va devastant el suport a tractar. 
Aquest tipus d’actuació no precisa de productes químics ni perillosos i una vegada finalitzat el 
procés, la via queda llesta per al seu ús habitual. 
L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès va realitzar una mostra de microtexturació al xamfrà de 
la carretera de Molins de Rei amb l’Avinguda dels Països Catalans i demana explícitament que 
el format (profunditat i textura) del granallat sigui el mateix que el de la mostra. 
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Mostra de paviment granallat (esquerra) en comparació amb un no granallat (dreta) 

 
Per tal de classificar les zones dels paviments afectats, es dividiran en tres tipus: 

- Paviment de vorera (V) 
- Paviment de vorera, sota porxo (Vp) 
- Paviment d’illetes (I) 
 

 
 

Croquis de la distribució dels paviments afectats 
 
Al llarg de tota l’actuació trobem el panot de 4 tacs en color gris o vermell, de 30x30x4cm. 
 
A continuació, es detalla el quadre de superfícies: 

Nomenclatura Superfície a micro texturitzar (m2) 

V1 285.19 

V2 285.55 

V3 397.36 

V4 416.52 
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V5 386.63 

V6 1095.82 

V7 917.08 

V8 1154.48 

V9 587.14 

V10 355.98 

V11 305.43 

V12 207.61 

V13 391.03 

V14 483.94 

V15 833.76 

V16 786.42 

V17 479.72 

V18 16.25 

VP3 80.71 

VP4 104.84 

VP5 202.57 

VP6 54.75 

VP9 310.44 

I1 558.55 

I2 533.03 

I3 521.19 

I4 294.69 

I5 903.48 

I6 1469.00 

SUPERFÍCIES 
TOTALS 

14417.16 

 
                           

5. Procés executiu 
 

L’execució del projecte comportarà les següents actuacions: 

 

5.1.- Micro texturització. Granallat 

 
Per al procés de micro texturització del suport existent, s’estableixen els següents criteris 
d’actuació: 
 

A.- Senyalització i neteja de la zona.- 
 

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 peatonal, sempre amb 72 hores d’antelació i tal i com estableixi 

la Policia Local. 

Cal protegir la zona d’aparcament i les zones susceptibles a patir danys, mitjançant un element 

vertical que ho protegeixi adequadament de la projecció de possibles partícules. 
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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. 

 
B.- Procés de micro texturització del suport existent 
 

El procés de micro texturació del suport es realitzarà mitjançant l’ús de l’equip més apropiat 
per al tipus de paviment que es tracti. 
Els equips ocupats asseguraran un nivell de vibracions, sorolls i contaminació ambiental 
inferior als màxims establerts per la normativa específica d’aplicació.  
(*) Es recorda que tots el mitjans auxiliars (grup electrògen, etc) els ha de aportar l’Empresa 

Constructora ja que no seran facilitats per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

La maquina de granallat necessita que la superfície estigui correctament anivellada i tingui una 
geometria plana, pel que els passos deprimits i les zones properes a parades d’autobus o 
elements de gran volum, caldrà fer-les de manera manual. També s’observa que la maquina 
deixa una distancia de 2 cm des de la façana sense granallar, es deixarà sense granallar, doncs 
no és una superfície útil que calgui tractar. 
La pols que s’origini, a causa de la micro texturació del suport, haurà d’anar directe a un 
aspirador, de gran potència, on quedarà recollit en un contenidor interior. Després es buidarà 
en un lloc adequat per al seu reciclatge, contenidors transportables, o bé directament sobre 
camió sempre que la incidència sobre el trànsit per als vianants i de vehicles sigui inferior, que 
posteriorment es retiraran a abocadors autoritzats. 
 

 
Maquinària necessària per a realitzar els treballs de granallat. 
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Detall de granallat en zones no planes, com passos deprimits. 

 

 

6. Pressupost (PEM) 
 

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

63.162,17.-€. 

Signat: 

 

 

Patrícia Cifuentes 

Espai De Projectes 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

  



   
B -  MATERIALS

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)
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
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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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
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.
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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
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
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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
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.

   
____________________________________________________________________________
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F -  TIPOLOGIA F

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2R4 -  Familia 2R4

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2R450J0.

Plec de condicions

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
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incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

F2RA -  Familia 2RA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

F2RA72F1.

Plec de condicions

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

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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.

   
____________________________________________________________________________
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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.

   
____________________________________________________________________________

   

   
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.

   
____________________________________________________________________________
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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 

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) 

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
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1312001.pdf
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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) 

* 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 

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
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
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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) 

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) 

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
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0106012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0106012.pdf
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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 

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) 

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/
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/
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/
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
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0808001sentencia.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0808001sentencia.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1606006.pdf
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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 

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. 

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
http://www.arquitectura-tecnica.org/html/LE0000011950_19990701_pr.HTML
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9906004.pdf
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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 

«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) 
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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) 

(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. 
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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) 

*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 
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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. 

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. 
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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
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0807013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0807013.pdf
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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 

Orden APM 1007, de 10/10/2017 ; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

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

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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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) 

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) 

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
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9704007.pdf
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* 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 

num. 159, 04/07/2015) 

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

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
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1507001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0106008.pdf
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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 

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 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0202003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9710008.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/0605004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708001.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/0401002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0401002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0401002ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0410002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0410002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0511002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0511002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0903007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0903007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0603001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0603001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0603001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0603001ce2.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
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
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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) 

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 

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/0604002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0604002.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/0605005ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0610005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0903004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0903004.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/1003014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003014.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/0906006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0906006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0906006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007011.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007011.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0611006.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/1004014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004014.pdf
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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) 

Se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

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

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
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1709003.pdf
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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/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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PRESSUPOST 
 



GRANALLAT
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST  2020011.201

CAPÍTOL GRANALLAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9K3EDP0 m2 Granallat mecànic de paviment discontinu, eliminant la capa
superficial i obtenint una rugositat d'aproximadament 2mm.
Inclou:
- La neteja prèvia de la superfície a tractar d'herbes i brutícia.
- El desmuntage i posterior muntatge de papereres i altres
elements de la via pública.
- Protector vertical que protegeixi els vehicles aparcats a la via
pública de possibles partícules projectades per la granalladora.
- Tots els mitjans auxiliars necessàris per a la seva correcta
execució (grup electrògen, etc)
 (P - 3)

14.477,7504,25 61.530,44

CAPÍTOLTOTAL 01.01 61.530,44

OBRA PRESSUPOST  2020011.201

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F2R450J0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat (P - 1)

12,15020,72 251,75

2 F2RA72F1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(P - 2)

12,15011,69 142,03

CAPÍTOLTOTAL 01.02 393,78

OBRA PRESSUPOST  2020011.201

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PASSEDP1 pa PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRA (P -
4)

1,0001.237,95 1.237,95

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.237,95

EUR



GRANALLAT
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  2020011.2OBRA 01
GRANALLATCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Granallat mecànic de paviment discontinu, eliminant la capa superficial i obtenint una rugositat d'aproximadament 2mm.
Inclou:
- La neteja prèvia de la superfície a tractar d'herbes i brutícia.
- El desmuntage i posterior muntatge de papereres i altres elements de la via pública.
- Protector vertical que protegeixi els vehicles aparcats a la via pública de possibles partícules projectades per la
granalladora.
- Tots els mitjans auxiliars necessàris per a la seva correcta execució (grup electrògen, etc)

1 F9K3EDP0

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 Ampliació vorera 60,590 60,590

C#*D#*E#*F#17 V14 483,940 483,940

C#*D#*E#*F#18 V15 833,760 833,760

C#*D#*E#*F#19 V16 786,420 786,420

C#*D#*E#*F#20 V17 479,720 479,720

C#*D#*E#*F#21 V18 16,250 16,250

T22 VORERES SOTA PORXADES

C#*D#*E#*F#23 VP3 80,710 80,710

C#*D#*E#*F#24 VP4 102,840 102,840

C#*D#*E#*F#25 VP5 202,570 202,570

C#*D#*E#*F#26 VP6 54,750 54,750

C#*D#*E#*F#27 VP9 310,440 310,440

T28 ILLETES

C#*D#*E#*F#29 I1 558,550 558,550

C#*D#*E#*F#30 I2 533,030 533,030

C#*D#*E#*F#31 I3 521,190 521,190

C#*D#*E#*F#32 I4 294,690 294,690

EUR



GRANALLAT
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#33 I5 903,480 903,480

C#*D#*E#*F#34 I6 1.469,000 1.469,000

TOTAL AMIDAMENT 14.477,750

PRESSUPOST  2020011.2OBRA 01
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9
m3 de capacitat

1 F2R450J0

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

T1 GRANALLAT m3

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 ESPONJAMENT 35,000 3,150

TOTAL AMIDAMENT 12,150

m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 F2RA72F1

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

T1 GRANALLAT m3

C#*D#*E#*F#2 9,000 9,000

P PERORIGEN(G1:G2,C3
)

3 ESPONJAMENT 35,000 3,150

TOTAL AMIDAMENT 12,150

PRESSUPOST  2020011.2OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 03

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



GRANALLAT
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 GRANALLAT 61.530,44
Capítol 01.02 GESTIÓ DE RESIDUS 393,78
Capítol 01.03 SEGURETAT I SALUT 1.237,95

01 Pressupost  2020011.2Obra 63.162,17

63.162,17

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 2020011.2 63.162,17
63.162,17

EUR



GRANALLAT
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

63.162,17PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

8.211,0813 % Despeses generals SOBRE 63.162,17....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 63.162,17....................................................................................................................................3.789,73

Subtotal 75.162,98

21 % IVA SOBRE 75.162,98.................................................................................................................................... 15.784,23

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 90.947,21€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( NORANTA MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS )



GRANALLAT
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,72m3F2R450J0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P- 1

(VINT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €11,69m3F2RA72F1 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

P- 2

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,25m2F9K3EDP0 Granallat mecànic de paviment discontinu, eliminant la capa superficial i obtenint una rugositat
d'aproximadament 2mm. Inclou:
- La neteja prèvia de la superfície a tractar d'herbes i brutícia.
- El desmuntage i posterior muntatge de papereres i altres elements de la via pública.
- Protector vertical que protegeixi els vehicles aparcats a la via pública de possibles partícules
projectades per la granalladora.
- Tots els mitjans auxiliars necessàris per a la seva correcta execució (grup electrògen, etc)

P- 3

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €1.237,95paPASSEDP1 PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRAP- 4
(MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)



GRANALLAT
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

m3F2R450J0 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

P- 1  €20,72

Altres conceptes 20,72 €

m3F2RA72F1 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 2  €11,69

B2RA72F1 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

 €11,68800

Altres conceptes 0,00 €

m2F9K3EDP0 Granallat mecànic de paviment discontinu, eliminant la capa superficial i
obtenint una rugositat d'aproximadament 2mm. Inclou:
- La neteja prèvia de la superfície a tractar d'herbes i brutícia.
- El desmuntage i posterior muntatge de papereres i altres elements de la via
pública.
- Protector vertical que protegeixi els vehicles aparcats a la via pública de
possibles partícules projectades per la granalladora.
- Tots els mitjans auxiliars necessàris per a la seva correcta execució (grup
electrògen, etc)

P- 3  €4,25

Altres conceptes 4,25 €

paPASSEDP1 PARTIDA ALÇADA DE SEGURETAT I SALUT DE L'OBRAP- 4  €1.237,95

Sense descomposició 1.237,95 €
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT PER ALS TREBALLS DE MICRO TEXTURACIÓ (GRANALLAT) 

I MILLORA DELS PAVIMENTS DISCONTINUS DEL BARRI DE MAS DURAN DE SANT QUIRZE DEL 

VALLÈS. LOT 2 
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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 2 

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                                                                                                             63.162,17.-€ 

Termini d’execució: 2 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 

   Altres sistemes de protecció: 

 

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  

GRANALLADORA 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) 

Granallat Proteccions per evitar que les partícules que puguin sortir 

expulsades de la màquina no xoquin contra persones o 

vehicles. 

Proteccions enfront la generació de pols produïda per la 

màquina. 

 

10.2. Localització I identificació de les zones on es realitzen treballs que impliquen riscos 

especials: 



                                                                       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 

 
 

Descripció del risc Fase d’obra Mesures preventives previstes 

(enumeració) 

Caiguda de persones Granallat de paviment Mesures habituals i obligatòries de 

seguretat individual i col·lectiva 

Generació de pols Granallat de paviment Senyalització i protecció de la zona de 

treball susceptible 

Cops i punxades Granallat de paviments 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: 

MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS I NORANTA-CINC CÈNTIMS  

# 1.237,95.-€ # 

                                                                          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: 

no si

- - - 170101 NP D5

- - - 170102 

170103
NP D5

- - - 170904 NP D5-D9

- - - 170802 NP D5

- - - 170407 NP -

- - - 170201 NP -

- - - 170202 NP D5

- - - 170203 NP D5

14.477,75 no si

- - 170101 NP D5

9,00 8,10 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 : 

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

versió V4 2018

PATRÍCIA CIFUENTES CORVILLO Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: GRANALLAT DE PAVIMENT

ELIM ( D ) VAL ( R )

BARRI MAS DURAN Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

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

SANT QUIRZE DEL VALLÈS / VALLÈS 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

S'han detectat 

terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

- -

- -

-

-

-

-

-

-

ALTRES

Llots
- -

- -

Altres - -

Volum 

aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D ) 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

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 R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 

REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 

separació 

selectiva segons 

RD105/2008
Obra

Inst. 

Tractament
Abocador Volum real    m3 CLA

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses
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

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles

R3-R4-R5

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.

REHABILITACIÓ

Fitxes_de_residus_LOT 2

1 de 2



Adreça:

versió V4 2018

PATRÍCIA CIFUENTES CORVILLO Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: GRANALLAT DE PAVIMENT

BARRI MAS DURAN Municipi/Comarca: SANT QUIRZE DEL VALLÈS / VALLÈS OCCIDENTAL

2Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: REHABILITACIÓ

m3

35,00% €/m3 Total €/km

m3 6

35,00% Obra €/m3 Total Km €/km

-

-

-

Tn Obra €/Tn Total Km €/km

-

-

-

-

-

-

89,11

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

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

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

TERRENYS 

NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles

Grava i sorra solta

TerraplèREBLIMENTS

Terra vegetal

Pedraplè

De perforació

De drenatge

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL:

Transport 

(unitat/m3)

-

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

-

Material ceràmic 12,15 - -

Formigó -

Total

Guix - -

Residus Barrejats que NO contenen 

substàncies perilloses -

Pes Inst. Tractament

Vidre - -

Metalls -

Fusta - -

-

Plàstic - -

- -

VALORACIÓ TOTAL:

€/Tn -

Envasos que contenen restes de 

substàncies perilloses o estan 

contaminats per elles - -

Paper i cartró

150,00 €

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             

Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

Tn 11

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

8,10 Tn 11 €/Tn

Fitxes_de_residus_LOT 2

2 de 2
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Estat actual del paviment 
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