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1 Antecedents 

En data febrer de 2016, el Consorci del Besòs encarrega a IGC BCN S.L. els treballs de redacció del PROJECTE 
EXECUTIU PER LA MILLORA A L’ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3. 

Durant les obres d’urbanització del camí del rec, i a petició dels serveis tècnics de BCASA es detecta la necessitat 
de realitzar obres que evitin el sobreeiximent de l'aigua del rec en la zona propera a l'antiga reixa de desbast, en 
el punt on el rec passa d'ésser un canal i es transforma en una canalització entubada. 

2 Objecte 

L’objecte del present document és definir  i valorar el cost de  les obres necessàries per evitar el vessament de 
l’aigua del Rec Comtal que actualment es desborda quan plou  i  l’actuació per canviar d’ús  la bassa que està a 
l’altra banda de l’actuació al canal. 

 

 

3 Estat actual 

3.1 Morfologia 

El tram de llit del Rec Comtal que es desborda amb les pluges és la zona final abans d’arribar a la reixa on torna a 
estar entubat. Aquest tram final té un mur de formigó d’uns 35 m de longitud aigües amunt seguit d’un altre tram 
sense mur, que és per on vessa l’aigua quan plou. 

 

3.2 Tramificació 

El canal presenta 3 trams ben diferenciats. 

1. Primer tram. Tram amb mur de formigó. Es un tram d’uns 35 m de longitud que connecta aigües avall la 
reixa que està al punt d’intubació amb el tram sense mur que hi ha aigües amunt. 
 

2. Segon tram. Tram sense mur. Aquest segon tram es per on vessa l’aigua quan plou. La inexistència de 
mur converteix el tram en el punt amb menys alçada de la llera del Rec Comtal. 
 

3. Tercer  tram.  Reixa  de  desbastament.  Al  punt  d’intubació  es  canvia  la  reixa  existent  per  una  de 
desbastament nova d’acer inoxidable AISI 316L. 
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L’actuació a la bassa es tractarà d’un canvi d’us del mateix per salubritat, i deixarà de ser una bassa per convertir‐
se a l’ús que decideixi la propietat en el període d’obra. 

4 Activitats 

Com ja s’ha explicat a la tramificació, n’hi ha tres trams amb actuacions diferenciades: 

1. Primer tram. Tram amb mur de formigó. A aquest tram s’ha de recréixer el mur de formigó existent (50 
cm d’amplada) amb dos fileres de blocs de formigó de 50x20x30 cm ancorades amb 2 barres corrugades 
d’armat ø12 cada 20 cm en sentit vertical i dos més horitzontals a tot lo llarg del tram de mur. 

Es proposen els següents grups d’activitats: 

 Esbrossada i preparació de la zona 
 Repicat de la coronació del mur existent 
 Taladrar i col∙locar les barres d’armat vertical 
 Col∙locar les barres d’armat horitzontal 
 Col∙locació dels blocs de formigó 
 Reblert amb morter dels blocs de formigó 
 Col∙locació de la peça de coronació de mur 
 Neteja de la zona de treballs 
 Plantació amb hidrosembra i espècies arbustives 

 
2. Segon tram. Tram sense mur. Al no existir cap element de contenció artificial, s’haurà de fer una petita 

excavació per realitzar una sabata en forma de ‘L’  al costat de la llera del rec Comtal, per poder arrencar 
el mur de blocs de formigó que dona continuïtat a l’existent (amb la nova alçada). 

Es proposen els següents grups d’activitats: 

 Esbrossada i preparació de la zona 
 Excavació del terreny 
 Execució de sabata del mur 
 Col∙locar les barres d’armat vertical 
 Col∙locar les barres d’armat horitzontal 
 Col∙locació dels blocs de formigó 
 Reblert amb morter dels blocs de formigó 
 Col∙locació de la peça de coronació de mur 
 Neteja de la zona de treballs 
 Plantació amb hidrosembra i espècies arbustives 

 
3. Tercer tram. Reixa de desbastament. Actualment existeix una reixa amb barres d’acer, però no te cap 

mena de sistema per poder netejar‐la. Es farà una petita aleta al costat muntanya per poder instal∙lar la 
reixa de desbastament amb una angulació de 75 º. 

Es proposen els següents grups d’activitats: 

 Esbrossada i preparació de la zona 
 Excavació del terreny 
 Execució de sabata del mur 
 Col∙locar les barres d’armat vertical 
 Col∙locar les barres d’armat horitzontal 
 Col∙locació dels blocs de formigó 
 Reblert amb morter dels blocs de formigó 
 Col∙locació de la peça de coronació de mur 
 Col∙locació de reixa de desbastament 
 Neteja de la zona de treballs 

 
4. L’actuació a la bassa es tractarà d’un canvi d’us del mateix per salubritat, i deixarà de ser una bassa per 

convertir‐se a l’ús que decideixi la propietat en el període d’obra. 

5 Pla de Control de qualitat 

S’estableix el control de qualitat a aplicar als diferents elements presents en l'obra,  l'annex conté a més el pla 
d'assajos en el qual es descriuen els assajos de control de qualitat a realitzar durant l'execució de les obres del 
projecte. 

El pla de control de qualitat estableix els nivells i tipus de controls a realitzar establint l'adequada relació entre 
partides d'obra i assajos a realitzar. 

Assenyalar que el Pressupost d’Execució per Contracte sense  IVA de  l’esmentat Pla de Control de Qualitat és 
inferior  al  2,00 %  respecte  el  pressupost  d’execució  per  contracte  i  per  tant  serà  assumit  pel  contractista 
adjudicatari de l’obra. 

6 Pla de treball 

El termini previst de la obra: 1 mes. 

 

7 Estudi de Seguretat i Salut 

En compliment del Reial Decret 1627/97 pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció, a  la Llei 54/2003  i al RD 171/2004 al RD 2177/2004  i a  les recomanacions establertes a  la 
"Guia Tècnica" publicada pel INSH s’ha elaborat l’Estudi de Seguretat i Salut present en el annex, on es recullen 
les mesures preventives adients als riscos que suposa la execució de les obres projectades. 
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El Pressupost d’Execució Material destinat a la Seguretat i Salut es de 2.961,51 € (dos‐mil nou‐cents seixanta‐un 
euros amb cinquanta‐un cèntims), import que s’inclou com a partida alçada en el pressupost de projecte. 

8 Justificació de preus 

Es justifica l’import dels preus que figuren al Quadre de Preus Número 1 i que són els que s’ha utilitzat pel càlcul 
i determinació del pressupost de  la obra, per a aconseguir‐ho partim dels elements que composen  la unitat, 
dividint el present estudi en els següents conceptes: 

‐  Cost horari de la mà d’obra segons les diferents categories. 

‐  Cost horari dels equips de maquinaria emprats. 

‐  Cost dels materials a peu d’obra. 

‐  Costos indirectes. 

Amb aquests valors i tenint en conte els rendiments corresponents, d’acord a les característiques de cada unitat 
d’obra, es determinen els preus de les unitats per la seva aplicació al corresponent projecte. 

 

9 Revisió de preus 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (BOE 26/10/2001), i per tractar‐se d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no s’ha d’incloure la fórmula polinòmica de revisió de preus. 

 

10 Serveis Afectats 

No es preveuen operacions de serveis afectats. 

El contractista realitzarà una inspecció detallada a l’inici i presentarà informe a la Direcció d’Obra. 

 

 

 

 

11 Pressupostos 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i tenint en compte els amidaments i les partides 
alçades, s’obté el següent Pressupost d’Execució Material: 

Pressupost d’Execució Material ...................................................................................... 112.392,93 € 

Despeses generals (13%) .................................................................................................. 14.611,08 € 

Benefici Industrial (6%) ....................................................................................................   6.743,58 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ............................................................... 133.747,59 € 

IVA (21%) ........................................................................................................................ 28.086,99 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA.............................................. 161.934,58 € 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ............................ 161.934,58 € 

El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a cent seixanta‐un mil nou‐cents trenta‐quatre 
euros amb cinquanta‐vuit cèntims. 

 

12 Documents que integren el projecte 

El present projecte consta dels documents següents: 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA 

MEMÒRIA 

ANNEXES 

 A01 Reportatge fotogràfic 
 A02 Topografia 
 A03 Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
 A04 Control de Qualitat 
 A05 Justificació de preus 
 A06 Gestió de residus 
 A07 Planificació 
 A08 Pressupost pel coneixement de l’Administració 
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DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT 4: PRESSUPOST 

 Amidaments 
 Quadre de preus nº1 
 Quadre de preus nº2 
 Pressupost parcial 
 Resum del pressupost 
 Pressupost general 

13 Conclusions 

Per la present, es determina la obra com a OBRA COMPLERTA i apta per la seva licitació. 

 
En Barcelona, Novembre de 2016, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javier Solís Delfín 

Enginyer de camins, canals i Ports 
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1 Reportatge fotogràfic 

 
Il∙lustració 1: Vista general del tram final del Rec amb la zona de la reixa. 

 

 
Il∙lustració 2: Detall de la zona de la reixa. 

 

 
 
 

 
Il∙lustració 3: Detall de la zona de la reixa. 

 

 
Il∙lustració 4: Detall de la zona de la reixa. 
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Il∙lustració 5: Detall de la zona de la reixa. 

 

 
Il∙lustració 6: Zona per on desborda l'aigua, objecte del projecte. 

 
 

 
 

 
Il∙lustració 7: Zona per on desborda l'aigua, amb el detall del mur existent. 

 

 
Il∙lustració 8: Zona per on desborda l'aigua, objecte del projecte. 
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Il∙lustració 9: Zona aigües amunt de la zona de desbordament. 

 

 
Il∙lustració 10: Zona aigües amunt de la zona de desbordament 

 
 

 
 

 
Il∙lustració 11: Vista general de l'estany. 
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1 OBJECTE I CONSIDERACIONS GENERALS 

El  document  que  segueix  és  la memòria  de  tècniques,  procediments  i  resultats  del  projecte  d'aixecament 

topogràfic del camí del rec Comtal entre els barris de Can Sant Joan i Vallbona, realitzat pels tècnics de Ingenieria 

Gestión y Consultoria Barcelona S.L. durant Juliol 2016. 

Seguint les prescripcions tècniques exigides s'han recollit en l’àmbit de treball totes les representacions possibles 

com canal, paviments, arquetes, mobiliari, terreny, etc... 
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2 TREBALLS DE CAMP 

Els instruments topogràfics utilitzats han estat calibrats per laboratoris homologats. 

El treball se ha realitzat amb un receptor GPS SETTOP AL 102 de doble freqüència amb el sistema RTK a temps 

real (real time kinematic) basat amb la xarxa CATNET del Institut Cartogràfic de Catalunya. Les dades de totes 

les estacions es  combinen en una  solució de xarxa que permet determinar  la  component espaial dels errors 

ionosfèrics,  troposfèrics  i  geomètrics  que  afecten  al  senyal GPS  i  d’aquesta manera  determinar  un  conjunt 

d’observables virtuals a qualsevol punt del territori. Amb aquesta tècnica es proveeix de serveis a l’usuari que li 

permet treballar utilitzant un sol receptor per posicionar‐se amb precisió sobre el territori de Catalunya....  

La xarxa bàsica de bases i de punts, s'ha instaurat utilitzant la xarxa de bases del ICC, obtenint així coordenades 

ETRS89, basat amb el geoide EGM2008 i zona UTM fus 31T, de totes les bases de nova instauració. 

Per poder fer l’aixecament, s’ha col∙locat dos bases a cada extrem de l’obra llegides amb GPS, que son: V‐1, V‐2, 

V‐4 i V‐5. Dintre d’aquest perímetre s’ha fet una poligonal, estacionant a V‐2, orientant a V1 i passant per la nova 

base d’instauració V‐3, tancant a la base V‐4 i orientant a V‐5. Des de aquestes bases s’ha fet les lectures dels 

punts que queden sota l’arbreda i la resta s’ha executat amb GPS. 

Per poder fer les lectures amb GPS, s’ha fet comprovacions abans i després dels treballs sobre la xarxe de bases 
de l’ajuntament. Les bases llegides son la nº109242 i 109243mes properes a la zona. 

 

3 MITJANS TÈCNICS (receptor gps I ESTACIÓ TOTAL) 
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4 PUNTS 
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5 RESSENYES 

 



 

Annex nº 2. Topografia 
PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L’ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3 

 

8 

 

 



 

Annex nº 2. Topografia 
PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L’ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex nº 2. Topografia 
PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L’ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3 

 

10 

6 APÈNDIX 1 . CERIFICATS DE CALIBRACIÓ 
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7 APÈNDIX 2 – CÀLCUL DE LA POLIGONAL 
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1 OBJECTE 

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així 
com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de 
facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

En el present Estudi Bàsic de Seguretat  i Salut  s'ha dut a  terme un estudi aprofundit dels  riscos  inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones 
en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el 
seu article 18.3.h). 

D’aquesta manera,  s’integra  en  el Projecte Executiu/Constructiu,  les  premisses bàsiques  per  a  les  quals  el/s 
Contractista/es  constructor/s  pugui/n  preveure  i  planificar,  els  recursos  tècnics  i  humans  necessaris  per  a 
l’acompliment de  les obligacions preventives  en  aquest  centre de  treball, de  conformitat  al  seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa,  la  seva organització  funcional  i els mitjans a utilitzar, havent de quedar  tot allò 
recollit al Pla de Seguretat  i Salut, que haurà/n de presentar‐se al Coordinador de Seguretat  i Salut en  fase 
d’Execució,  amb  antelació  a  l’inici    de  les  obres,  per  a  la  seva  aprovació  i  l’inici  dels  tràmits  de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi Bàsic, a petició 
expressa  del  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d'execució  de  l'obra,  el  contractista  elaborarà  el 
corresponent  annex  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  de  l'obra  que  desenvoluparà  i  determinarà  les mesures  de 
seguretat  a dur  a  terme  amb  la memòria, plec de  condicions,  amidaments, preus  i pressupost que  li  siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

2 DADES DEL PROJECTE 

2.1 PROMOTOR ‐ PROPIETARI 

Promotor:  Consorci del Besòs 
NIF:  P5890053A 
Adreça:  c. Olímpic s/n, pl. 2 (cantonada Pl. Francesc Michel i Jové) 
Població:  08930 Sant Adrià del Besòs 

 
  

2.2 AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   :  Javier Solís Delfín 
Titulació/ns    :  Enginyer de camins, canals i ports 
Despatx professional  :  IGC BCN, S.L. 
Població               :  Barcelona 

 

2.3 AUTOR DEL PROJECTE 

Autor del projecte  :  Javier Solís Delfín 
Titulació/ns    :  Enginyer de camins, canals i ports 
Despatx professional  :  IGC BCN, SL 
Població               :  Barcelona 

2.4 TIPOLOGIA DE L'OBRA 

Obra de caràcter mediambiental que consisteix en el  recreixement del mur d’un  tram del Rec Comtal per 
problemes de desbordament i la col∙locació d’una reixa practicable. 
  

2.5 SITUACIÓ 

Emplaçament       :  Barris de Can Sant Joan i Vallbona. Tram B: Camí del Rec 
Carrer,plaça    :  Carrer Oristà i Plaça Primer de Maig 
Població               :  Barcelona 

 

3 COMPLIMENT  DEL  R.D.  1627/97  DE  24  D'OCTUBRE  SOBRE 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE  SEGURETAT  I  SALUT A  LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat  i de salut a  les obres de 
construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat  i  Salut  en  el  treball  en  el  qual  s'analitzin,  estudiïn,  desenvolupin  i  complementin  les  previsions 
contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat  i Salut haurà de ser aprovat abans de  l'inici de  l'obra pel Coordinador de Seguretat  i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació  feta al Llibre d'Incidències haurà de posar‐se en coneixement de  la  Inspecció de Treball  i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
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Tanmateix  es  recorda que,  segons  l'art.  15è del Reial Decret,  els  contractistes  i  sot‐contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 Abans del  començament dels  treballs  el promotor haurà d'efectuar un  avis  a  l'autoritat  laboral  competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La  comunicació  d'obertura  del  centre  de  treball  a  l'autoritat  laboral  competent  haurà  d'incloure  el  Pla  de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu  imminent per a  la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment,  comunicant‐lo  a  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  al  contractista,  sots‐contractistes  i 
representants dels treballadors. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è). 

 

4 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales  (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant  l'execució de  l'obra  i en 
particular en les següents activitats: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i 
la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

 El manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les  Instal∙lacions  i 
dispositius necessaris per a  l'execució de  l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

 La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 
o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals:   

 Evitar riscos 

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

 Combatre els riscos a l'origen 

 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips  i els mètodes de  treball  i de producció, per  tal de  reduir el  treball monòton  i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 

 Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de  les mesures preventives haurà de preveure  les distraccions  i  imprudències no  temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan  la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura  la 
previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l'empresa  respecte  dels  seus  treballadors,  els  treballadors  autònoms 
respecte d'ells mateixos  i  les  societats  cooperatives  respecte  els  socis,  l'activitat dels quals  consisteixi  en  la 
prestació del seu treball personal. 

 

5 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS. 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del 
Reial Decret  1627/1997 de 24 d'octubre,  s'enumeren a  continuació els  riscos particulars de diferents  treballs 
d'obra,  tot  i considerant que alguns d'ells es poden donar durant  tot el procés d'execució de  l'obra o bé  ser 
aplicables a d'altres feines. 
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S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions 
i cops, havent‐se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte  les possibles repercussions a  les estructures d'edificació veïnes  i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix,  els  riscos  relacionats  s'hauran de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs  posteriors  (reparació, 
manteniment...). 

Mitjans i maquinaria  

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

 Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

 Riscos derivats del funcionament de grues   

 Caiguda de la càrrega transportada   

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Treballs previs 

 Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de materials 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Enderrocs 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Projecció de partícules durant els treballs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Fallida de l'estructura 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Acumulació de runes 

Ram de paleta 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Projecció de partícules durant els treballs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades  

 Caiguda de materials, rebots 

 Ambient excessivament sorollós 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de material 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 Bolcada de piles de material 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

2.2.1 Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

 Projecció de partícules durant els treballs 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Contactes amb materials agressius 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 
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 Caiguda de materials, rebots 

 Sobre esforços per postures incorrectes 

 Bolcada de piles de material 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Instal∙lacions 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

 Talls i punxades 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda de materials, rebots 

 Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

 Contactes elèctrics directes o indirectes 

 Sobreesforços per postures incorrectes 

 Caigudes de pals i antenes 

 

6 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE  IMPLIQUEN RISCOS 
ESPECIALS (ANNEX II DEL R.D.1627/1997) 

 Treballs  amb  riscos  especialment  greus  de  sepultament,  enfonsament  o  caiguda  d'altura,  per  les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 
de zones controlades o vigilades 

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

7 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir 
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

8 MESURES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 

 Senyalització de les zones de perill 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

 Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal∙lacions existents 

 Els elements de les Instal∙lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

 Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

 Muntatge  de  grues  fet  per  una  empresa  especialitzada,  amb  revisions  periòdiques,  control  de  la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

 Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

 Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements  (subsòl, 
edificacions veïnes) 

 Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

 Utilització de paviments antilliscants.  

 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

 Col∙locació de xarxat en forats horitzontals 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades 

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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9 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

 Utilització de calçat de seguretat 

 Utilització de casc homologat 

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

 Utilització de mandils 

 Sistemes  de  subjecció  permanent  i  de  vigilància  per més  d'un  operari  en  els  treballs  amb  perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

10 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 Tancament, senyalització  i enllumenat de  l'obra. Cas que el  tancament envaeixi  la calçada  s'ha de 
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin entrar. 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles  tant a  l'interior de  l'obra com en  relació amb els vials 
exteriors 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

 Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements  (subsòl, 
edificacions veïnes) 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

 

11 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a  l'inici de  l'obra, de  la  situació dels diferents centres mèdics als quals  s'hauran de  traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

12 RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 
móviles 

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Modificacions:RD. 780/1998 de 30 de abril (BOE: 01/05/98) 

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  al  trabajo  con  equipos  que  incluyen  pantallas  de 
visualización 

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo 

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud,  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de 
protección individual 

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions:  O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de  libro de  incidencias correspondiente a  las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene 

Correcció d'errades:  BOE: 31/10/86 

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació:  O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción  Técnica  Complementaria MIE‐AEM  2  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y Manutención 
referente a grúas‐torre desmontables para obras 

Modificació:  O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades:  BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 
1215/1997 

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

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

Resoluciones  aprobatorias  de  Normas  técnicas  Reglamentarias  para  distintos  medios  de  protección 
personal de trabajadores  

‐  R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT‐1: Cascos no metálicos 

‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2: Protectores auditivos 

‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 
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‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT‐5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75 

‐  R. de 28 de  julio de 1975  (BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. 
Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

‐  R. de 28 de  julio de 1975  (BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

‐  R. de 28 de  julio de 1975  (BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

‐  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

‐  Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

 

13 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

El  pressupost  d’execució material  de  seguretat  i  salut  es  2.961,51€  (DOS‐MIL NOU‐CENTS  SEIXANTA‐UN 
EUROS AMB CINQUANTA‐UN CÈNTIMS. 

Barcelona, Novembre de 2016 

L’autor del projecte  

 
 
 
 

Javier Solís Delfín 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DEL TALÚS A
L´ENTORN DEL REC COMTAL ENTRE ELS BARRIS DE CAN SANT JOAN

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 2015.006 EBSS REC COMTAL FASE III

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,21 5,000 31,05

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,27 5,000 31,35

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,23 100,000 23,00

4 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 7)

14,07 5,000 70,35

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 3)

13,39 2,000 26,78

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 5)

1,55 50,000 77,50

7 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 6)

2,92 5,000 14,60

8 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 8) 15,09 2,000 30,18
9 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 9)

600,41 1,000 600,41

10 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 10)

22,57 3,000 67,71

TOTAL CAPÍTOL 01.01 972,93

OBRA 01 2015.006 EBSS REC COMTAL FASE III

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 11)

1,61 100,000 161,00

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 12)

0,15 50,000 7,50

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 13)

18,23 1,000 18,23

4 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 15)

24,24 4,000 96,96

5 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 16)

23,50 4,000 94,00

EUR
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6 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

19,21 1,000 19,21

7 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 18)

5,80 1,000 5,80

8 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

30,05 2,000 60,10

9 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

40,92 1,000 40,92

TOTAL CAPÍTOL 01.03 503,72

OBRA 01 2015.006 EBSS REC COMTAL FASE III

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 14)

1,96 50,000 98,00

2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

5,04 50,000 252,00

3 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 22)

53,55 1,000 53,55

4 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial (P - 23)

140,41 1,000 140,41

5 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell (P - 24)

49,09 1,000 49,09

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell (P - 25)

142,54 1,000 142,54

7 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid,
equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb
dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs (P - 26)

148,71 1,000 148,71

8 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

59,20 4,000 236,80

9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

23,77 1,000 23,77

EUR
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10 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

24,76 1,000 24,76

11 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

112,18 1,000 112,18

12 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 31)

55,46 1,000 55,46

13 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)

90,07 1,000 90,07

14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

57,52 1,000 57,52

TOTAL CAPÍTOL 01.04 1.484,86

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 972,93
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 503,72
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 1.484,86
OBRA 01  2015.006 EBSS REC COMTAL FASE III 2.961,51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.961,51
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  2015.006 EBSS REC COMTAL FASE III 2.961,51

2.961,51

euros
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1 OBJECTE 

L’objectiu del present annex és definir els assaigs per garantir  la qualitat de  les obres objecte del PROJECTE 
EXECUTIU PER LA MILLORA A L’ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3. 

2 MEMÒRIA DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

D’acord amb  les prescripcions per  la  realització de Projectes Constructius,  s’inclou en el present Projecte de 
Construcció un Pla d’Assaigs. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la relació de partides d’obra del present projecte 
i del seu amidament. 

El Banc de preus de Partides d’obra amb que s’ha realitzat el pressupost de l’obra és el Banc BEDEC de l’ITEC de 
2015. 

Per algunes activitats de poca entitat s’ha anul∙lat l’associació als corresponents àmbits de control, per evitar un 
excessiu nombre d’assaigs, no justificats. 

Els controls considerats més importants per l’obra són: 

05. Terres i granulats 

20. Formigons 

32. Reixa acer AISI 316L 

 

Les acreditacions que hauran de tenir els laboratoris per poder realitzar els assaigs definits en el present Pla de 
control  són  els  següents  (segons  DECRET  257/2003,  de  21  d'octubre,  sobre  l'acreditació  dels  Laboratoris 
d'Assaigs de la Construcció): 

 

ÀMBITS D'ACREDITACIÓ 

Grup d'àmbits d'acreditació del formigó estructural (EH): 

Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d'acer (EHA). 

Àmbit de control del formigó i els seus components (EHC). 

Àmbit de control del formigó fresc (EHF). 

 

Grup d'àmbits d'acreditació de geotècnia (GT): 

Àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per a reconeixements geotècnics (GTC). 

Àmbit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL). 

 

Grup d'àmbits d'acreditació de l'acer per a estructures d'edificació (EA): 

Àmbit de control de perfils d'acer per a estructures (EAP). 

Àmbit de control de la soldadura de perfils estructurals d'acer (EAS). 

 

Grup d'àmbits d'acreditació de materials d'obra (AM): 

Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces ceràmiques (AFC). 

Àmbit de control dels materials de fàbriques de peces de formigó (AFH). 

Àmbit de control dels materials de cobertes de peces ceràmiques (ACC). 

Àmbit de control dels materials de cobertes de peces de formigó (ACH). 

Àmbit de control dels materials de paviments de peces ceràmiques (APC). 

Àmbit de control dels materials de paviments de peces de formigó (APH). 

Àmbit de control de morters per a obra (AMC). 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01  Fase 3 701,56
Obra 01 Pressupost 2015.006 Control de Qualitat. Rec Comtal fase 3 701,56
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

701,56
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 2015.006 Control de Qualitat. Rec Comtal fase 3 701,56

701,56

euros
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PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 2015.006 Control de Qualitat. Rec Comtal fase 3

CAPITOL 01 Fase 3

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

92,04 2,000 184,08

2 JR31J300 u Determinació de la granulometria, PH, conductivitat, densitat, matèria
orgànica, nitrògen total, relació C/N, carbonats totals, fòsfor, potassi
assimilable, clorurs i magnesi, en presa de mostra del substrat vegetal,
segons normes UNE (P - 3)

351,74 1,000 351,74

3 JRK11101 u Identificació del tipus de geoproducte (geomalla, manta orgànica,
geoestora, geocel·la) i la seva composició per fibres naturals (coco,
espart, jute, palla, cel·lulosa, etc) o per fibres sintètiques (polipropilè,
polietilè, polièster, niló), segons l'etiquetatge (P - 4)

38,75 2,000 77,50

4 JB12X600 u Comprovació de les característiques geomètriques d'una reixa
metálica (P - 2)

88,24 1,000 88,24

TOTAL CAPITOL 01.01 701,56

EUR
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PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 15,55000 €
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 15,55000 €
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 15,26000 €
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 15,30000 €
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 19,25000 €
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 17,54000 €
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 13,81000 €
A013P000 H AJUDANT JARDINER 17,09000 €
A0140000 H MANOBRE 12,99000 €
A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 13,45000 €

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE MIDA MITJANA 24,37000 €
C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 34,79000 €
C1501700 H CAMIO DE 7 T 21,86000 €
C1503000 H CAMIO GRUA 31,13000 €
C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,23000 €
C2005000 H REGLE VIBRATORI 3,39000 €
CR112500 H DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISC 2,79000 €
CR713300 H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ, AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA

INCORPORADA DE 15 A 20 KW
35,01000 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,05000 €
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 12,54000 €
B0511401 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 74,18000 €
B05A2203K8TP KG MORTER DEFORMABLE I IMPERMEABLE PER AL REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES EN

BALCONS, TERRASSES I SÒLS AMB CALEFACCIÓ RADIANT, CLASSIFICACIÓ SEGONS EN
13888 COM CG2, PCI PERICOLOR FLEX, DE BASF-CC, REF. P01FJ500 DE LA SERIE
MORTER DE REJUNTAT CIMENTÒS ESPECIAL UNIVERSAL DE BASF-CC

1,40000 €

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

40,63000 €

B065910C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

44,53000 €

B065EM0B M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIB DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIIB

77,08000 €

B0711024H6C3 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2-TE SEGONS UNE 12004, COLOR GRIS, D'ELASTICITAT
MITJANA, TIXOTRÒPIC, AMB CIMENTS D'ALTA RESISTÈNCIA I ADDITIUS, DE PERLLONGAT
TEMPS D'APLICACIÓ, REF. B12901002 DE LA SERIE ADHESIUS CIMENTOSOS DE BUTECH

0,77000 €

B081C010 KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN
934-3

0,81000 €

B081D060KCIV KG ADDITIU PER A LA CONFECCIÓ D'ADHESIUS DEFORMABLES I IMPERMEABLES, PCI
LASTOFLEX, DE BASF-CC, REF. P01DW270 DE LA SERIE PCI LASTOFLEX DE BASF-CC

6,02000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,76000 €
B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 0,40000 €
B0E244W6 U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X300X200 MM, AMB COMPONENTS

HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3
1,45000 €

B0G17B0D M2 PEDRA NICORELLA, PREU ALT, DE 30 MM DE GRUIX AMBARESTA VIVA A LES QUATRE
VORES

89,23000 €

B2RA2460 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT AMB BÀSCULA, DE RESIDUS INERTS AMB
UNA DENSITAT SUPERIOR A 1,45 T/M3

3,63000 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS
DE 0,8 M3

38,88000 €

BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 6,53000 €
BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 8,10000 €
BR3A7000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS, D'ALLIBERAMENT LENT 5,44000 €
BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT

ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL
34,25000 €

BR3PAN00 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 0,91000 €
BR4GJ813 U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L 2,13000 €
BR4U1G00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3, SEGONS NTJ 07N 4,55000 €

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0718911 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 450 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

Rend.: 1,000 67,32000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 13,45000 13,45000

Subtotal: 13,45000 13,45000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 1,23000 0,86100

Subtotal: 0,86100 0,86100
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200 1,05000 0,21000
B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,480 12,54000 18,55920
B0511401 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS

UNE-EN 197-1, EN SACS
0,450 74,18000 33,38100

B081C010 KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3

0,900 0,81000 0,72900

Subtotal: 52,87920 52,87920

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,13450

COST DIRECTE 67,32470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,32470

D0B27100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

Rend.: 1,000 0,58000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,005 15,55000 0,07775
A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,005 13,81000 0,06905

Subtotal: 0,14680 0,14680
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0102 0,76000 0,00775
B0B27000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B400S DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2
1,050 0,40000 0,42000

Subtotal: 0,42775 0,42775

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00147

COST DIRECTE 0,57602

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57602



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 E83B74JA000C M2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A
UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB PEDRA NICORELLA,
PREU ALT, DE 30 MM DE GRUIX AMB ARESTA
VIVA A LES QUATRE VORES I DE 2501 A 6400
CM2, COL·LOCADA AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN
12004) REF. B12901002 DE LA SERIE ADHESIUS
CIMENTOSOS DE BUTECH, I REJUNTAT AMB
BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) REF. P01FJ500
DE LA SERIE MORTER DE REJUNTAT CIMENTÒS
ESPECIAL UNIVERSAL DE BASF-CC. ALTRES
ARTICLES: REF. P01DW270 DE LA SERIE PCI
LASTOFLEX DE BASF-CC

Rend.: 1,000 131,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 1,250 15,26000 19,07500
A0140000 H MANOBRE 0,625 12,99000 8,11875

Subtotal: 27,19375 27,19375
Materials

B0711024H6 KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2-TE SEGONS UNE
12004, COLOR GRIS, D'ELASTICITAT MITJANA,
TIXOTRÒPIC, AMB CIMENTS D'ALTA
RESISTÈNCIA I ADDITIUS, DE PERLLONGAT
TEMPS D'APLICACIÓ, REF. B12901002 DE LA
SERIE ADHESIUS CIMENTOSOS DE BUTECH

6,300 0,77000 4,85100

B0G17B0D M2 PEDRA NICORELLA, PREU ALT, DE 30 MM DE
GRUIX AMBARESTA VIVA A LES QUATRE VORES

1,010 89,23000 90,12230

B05A2203K KG MORTER DEFORMABLE I IMPERMEABLE PER AL
REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES EN
BALCONS, TERRASSES I SÒLS AMB CALEFACCIÓ
RADIANT, CLASSIFICACIÓ SEGONS EN 13888
COM CG2, PCI PERICOLOR FLEX, DE BASF-CC,
REF. P01FJ500 DE LA SERIE MORTER DE
REJUNTAT CIMENTÒS ESPECIAL UNIVERSAL DE
BASF-CC

0,3375 1,40000 0,47250

B081D060K KG ADDITIU PER A LA CONFECCIÓ D'ADHESIUS
DEFORMABLES I IMPERMEABLES, PCI
LASTOFLEX, DE BASF-CC, REF. P01DW270 DE LA
SERIE PCI LASTOFLEX DE BASF-CC

0,900 6,02000 5,41800

Subtotal: 100,86380 100,86380

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,81581

COST DIRECTE 128,87336
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 2,57747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,45083

P-2 F221C420 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA
DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS

Rend.: 1,000 7,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 12,99000 0,12990

Subtotal: 0,12990 0,12990
Maquinària

C1311120 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMATICS, DE
MIDA MITJANA

0,055 24,37000 1,34035

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,34035 1,34035
Partides d'obra

F241U102 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA  AMB CAMIO
DE 7 T, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNES
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

1,000 6,33190 6,33190

Subtotal: 6,33190 6,33190
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 0,13000 0,00195

Subtotal: 0,00195 0,00195

COST DIRECTE 7,80410
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,15608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96018

F241U102 M3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIO
DE 7 T, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNES
AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.: 1,000 6,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501700 H CAMIO DE 7 T 0,1236 21,86000 2,70190

Subtotal: 2,70190 2,70190
Materials

B2RA2460 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT AMB
BÀSCULA, DE RESIDUS INERTS AMB UNA
DENSITAT SUPERIOR A 1,45 T/M3

1,000 3,63000 3,63000

Subtotal: 3,63000 3,63000
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 0,00000 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 6,33190
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,12664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,45854

P-3 F31525H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
HA-30/B/20/IIIB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 89,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,250 12,99000 3,24750

Subtotal: 3,24750 3,24750
Materials

B065EM0B M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIB DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIIB

1,100 77,08000 84,78800



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 84,78800 84,78800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04871

COST DIRECTE 88,08421
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,76168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,84590

F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT
REGLEJAT

Rend.: 0,469 62,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PUBLICA 0,150 15,30000 4,89339
A0140000 H MANOBRE 0,450 12,99000 12,46375

Subtotal: 17,35714 17,35714
Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,150 3,39000 1,08422

Subtotal: 1,08422 1,08422
Materials

B064300B M3 FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050 40,63000 42,66150

Subtotal: 42,66150 42,66150

COST DIRECTE 61,10286
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,22206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,32492

P-4 FR11Z000 M2 NETEJA MANUAL DE TERRENY I
DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB
CAPÇAL DE FIL O DISCE RECOLLINT LA BROSSA.
GRAU DE DESBROSSADA EN FUNCIÓ DE LA
DIRECCIÓ D'OBRA.

Rend.: 0,103 1,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,001 19,25000 0,18689
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,008 17,09000 1,32738

Subtotal: 1,51427 1,51427
Maquinària

CR112500 H DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB
CAPÇAL DE FIL O DISC

0,008 2,79000 0,21670

Subtotal: 0,21670 0,21670

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02271

COST DIRECTE 1,75368
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,78876

P-5 FR11Z002 M2 NETEJA MANUAL DE TERRENY DE FONS DE
CANAL RECOLLINT LA BROSSA.

Rend.: 0,050 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,001 19,25000 0,38500
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,008 17,09000 2,73440

Subtotal: 3,11940 3,11940
Maquinària

CR112500 H DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB
CAPÇAL DE FIL O DISC

0,008 2,79000 0,44640

Subtotal: 0,44640 0,44640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04679

COST DIRECTE 3,61259
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,07225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,68484

P-6 FR3P2111 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA

Rend.: 1,000 44,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,070 17,09000 1,19630

Subtotal: 1,19630 1,19630
Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0845 34,79000 2,93976

Subtotal: 2,93976 2,93976
Materials

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

1,155 34,25000 39,55875

Subtotal: 39,55875 39,55875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01794

COST DIRECTE 43,71275
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,87426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,58701



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

P-7 FR66211B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT
FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1,5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN
PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL
CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

Rend.: 1,000 1,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,008 19,25000 0,15400
A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,065 17,09000 1,11085
A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,016 17,54000 0,28064

Subtotal: 1,54549 1,54549
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,003 1,05000 0,00315
BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL,

SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN SACS DE
0,8 M3

0,0016 38,88000 0,06221

Subtotal: 0,06536 0,06536

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02318

COST DIRECTE 1,63403
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,03268

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66671

P-8 G4E26821 M2 PARET ESTRUCTURAL DE 30 CM DE GRUIX, DE
BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT, R-6, DE
400X200X300 MM, DE CARA VISTA, LLIS, GRIS,
AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE
DOSIFICACIÓ 1:3 (15 N/MM2), AMB ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2

Rend.: 1,000 34,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,560 15,55000 8,70800
A0140000 H MANOBRE 0,280 12,99000 3,63720

Subtotal: 12,34520 12,34520
Materials

B0E244W6 U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS,
DE 400X300X200 MM, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

13,4375 1,45000 19,48438

D0718911 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 450 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

0,0252 67,32470 1,69658

Subtotal: 21,18096 21,18096

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,37036

COST DIRECTE 33,89652
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,67793

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,57445

P-9 G4E2X821 M PEÇA DE CORONACIÓ DE MUR DE NICORELLA
DE 50 CM DE GURIX, EN FORMA DE U, GRIS,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE
DOSIFICACIÓ 1:3 (15 N/MM2), AMB ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2

Rend.: 0,301 49,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,280 12,99000 12,08372
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,560 15,55000 28,93023

Subtotal: 41,01395 41,01395
Materials

B0E244W6 U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS,
DE 400X300X200 MM, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3

3,000 1,45000 4,35000

D0718911 M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 450 KG/M3 DE CIMENT,
AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:3 I 15 N/MM2
DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

0,0252 67,32470 1,69658

Subtotal: 6,04658 6,04658

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,23042

COST DIRECTE 48,29095
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,96582

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,25677

P-10 G4EZ2000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2
PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT

Rend.: 1,000 0,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,010 15,55000 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,005 0,76000 0,00380
D0B27100 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B400S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 400 N/MM2

1,000 0,57602 0,57602

Subtotal: 0,57982 0,57982



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00233

COST DIRECTE 0,73765
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,01475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75241

P-11 G4EZ72B4 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE
MORTER DE CIMENT, HA-25/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT

Rend.: 1,000 75,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,600 12,99000 20,78400
A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,400 15,55000 6,22000

Subtotal: 27,00400 27,00400
Materials

B065910C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

1,050 44,53000 46,75650

Subtotal: 46,75650 46,75650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40506

COST DIRECTE 74,16556
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 1,48331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,64887

P-12 GR4GJ813 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS
D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3
L

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BR4GJ813 U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM,
EN CONTENIDOR D'1,3 L

1,000 2,13000 2,13000

Subtotal: 2,13000 2,13000

COST DIRECTE 2,13000
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,04260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17260

P-13 GR7217G0 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A
GESPA TIPUS STANDARD C3 SEGONS NTJ 07N,
AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA,
MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA
PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA
(200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL
D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE
ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000
M2. INCLOU LA HIDROSREMBRA MANUAL EN ELS
LLOCS ON NO HI ARRIBI LA BOMBA DEL CAMIÓ.

Rend.: 0,047 3,04 €

Unitats Preu Parcial Import

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,0018 19,25000 0,73723

Subtotal: 0,73723 0,73723
Maquinària

CR713300 H HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ,
AMB DIPÒSIT DE 2500 L, AMB BOMBA
INCORPORADA DE 15 A 20 KW

0,0009 35,01000 0,67040

C1503000 H CAMIO GRUA 0,0009 31,13000 0,59611

Subtotal: 1,26651 1,26651
Materials

BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,015 6,53000 0,09795
BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,045 8,10000 0,36450
BR3A7000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS,

D'ALLIBERAMENT LENT
0,030 5,44000 0,16320

BR3PAN00 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A
HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA

0,200 0,91000 0,18200

BR4U1G00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
STANDARD C3, SEGONS NTJ 07N

0,035 4,55000 0,15925

B0111000 M3 AIGUA 0,002 1,05000 0,00210

Subtotal: 0,96900 0,96900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01106

COST DIRECTE 2,98380
DESPESES INDIRECTES 2,00 % 0,05968

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04347

P-14 GY00X002 UD REIXA DE DESBASTAMENT CONSTRUIDA AMB
PERFILS RECTANGULARS D'ACER INOXIDABLE
QUALITAT AISI 316L, UNITS EN LA PART
SUPERIOR I INFERIOR PER CADA COSTAT PER A
ANCORATGE. S'INCORPOREN UNS PASSAMANS
HORITZONTALS PER A IMPLANTACIÓ A OBRA,
EN LA PART INFERIOR S'INCORPOREN UNA
XAPA DOBLEGADA LA QUAL S'AJUSTA AMB
FACILITAT A LES MESURES NECESSÀRIES.
INCLOU CUBETO DE RECOLLIDA EN CACER
INOXIDABLE QUALITAT AISI 316L, FONS
PERFORAT I MANETAS INCORPORADES PER A
LA SEVA MANIPULACIÓ. INCLOU RASCLET
MANUAL AMB MÀNEC TUBULAR D'1.200 MM DE
LONGITUD (ESTÀNDARD), CONSTRUCCIÓ EN
ACER INOXIDABLE QUALITAT AISI 316L. (AMPLE
ESTÀNDARD 300 MM). INCLOU LA CONSTRUCCIÓ
DE MUR LATERAL AMB BLOCS, FORMIGÓ
ARMAT, COBERT AMB MORTER HIDRÒFUG. I
RESTA D'OBRA NECESSÀRIA PER LA FIXACIÓ DE
LA REIXA. iNCLOU BARANA D'ACER INOXIDABLE
NORMATIVA AMB PORTA CENTRAL PER ACCÉS
A LA REIXA.
INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER FER UN
DESVIAMENT DE LES AIGÜES PER EXECUTAR LA
SABATA DE L'ALETA. TOTALMENT ACABAT

Rend.: 1,000 22.346,77 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

P-15 PP0000SS U PARTIDA SEGURETAT I SALUT Rend.: 1,000 2.961,51 €

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES ALÇADES

PA090010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
DE POSSIBLES IMPREVISTOS DURANT L'OBRA

Rend.: 1,000 25.000,00 €

PA090017 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
DE GESTIÓ DE RESIDUS

Rend.: 1,000 1.193,77 €

PA09X010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA
REHABILITACIÓ DE L'ESTANY ACTUAL SEGONS
INDICACIONS DE LA PROPIETAT

Rend.: 1,000 24.017,05 €
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1 OBJECTE 

L’objectiu del present annex és l’elaboració de l’estudi de gestió de residus de la construcció i demolició pel que 
fa a l’execució de les obres del PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L’ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3, 
per tal de donar compliment a allò fixat pel Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
i la gestión de residuos de la construcción y demolición. 

El projecte s’emplaça a la comarca del Barcelonès, i n’afecta al municipi de Barcelona. 

1.1 CONTINGUT 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción i la gestión de residuos de la construcción 
y demolición estableix el contingut de l’annex de l’estudi de gestió de residus de la construcció i demolició, és el 
següent: 

 Estimació  de  la  quantitat  de  residus  (en  t  i  en m3),  dels  residus  de  construcció  i  demolició  que  es 
generaran a l’obra, codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

 Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 
 Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els residus. 
 Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en compte que aquests residus s’han de separar en 

les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat 
prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 
 

Formigó  5 t 

Terres  20 t 

Maons, teules, ceràmics  2 t 

Metall  0,6 t 

Fusta  0,8 t 

Plàstic  0,4 t 

Paper i cartró  0,4 t 

 
 Les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques. 
 Valoració del cost previst de la gestió de residus de construcció i demolició. 

 

1.2 MARC LEGISLATIU 

El cos normatiu en matèria de residus de la construcció està format bàsicament per les normes següents: 

1.2.1  Àmbit comunitari 

 Directiva 75/442/CE (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de març i la Decisió 96/350/CE). 

 Directiva 96/61/CE, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i control integrat de la contaminació. 

 Directiva 99/31/CE, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 

 Decisió 2000/532/CE pel que fa referència a la llista de residus (modificada per la Decisió 2001/118/CE, 

de 16 de gener de 2001). 

 Decisió 2003/33/CE, de 19 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris i procediments d’admissió 

de residus en els dipòsits controlats, d’acord amb l’article 16 i l’annex II de la Directiva 99/31/CE. 

 

1.2.2  Àmbit estatal 

 Ley 10/98, de 21 d’abril, de residus. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito. 

 Plan Nacional de Residuos de Construcción i Demolición (2001‐2006). 

 Orden MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción i demolición. 

 

1.2.3  Àmbit Autonòmic 

 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada per la Llei 15/2003, de 13 de 
juny), derogada per la Llei 1/2009, de 21 de juliol pel que s’aprova el text refòs de la Llei reguladora 
de Residus. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (modificat pel 

Decret 161/2001, de 12 de juny). 

 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la deposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (modificada, entre 

d’altres, per Llei 4/2004, d’1 de  juliol, reguladora del procés d’adequació de  les activitats d’incidència 

ambiental al que estableix la Llei 3/1998) 

 Decret 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que deroga 

o Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus 

o Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus 
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o Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus. 

o Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels 
residus 

 Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desenvolupament de la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de  la Intervenció Integral de  l’Administració Ambiental (modificat pel Decret 

143/2003, de 10 de juny). 

 Decret 161/2001, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Llei  16/2003  de  finançament  de  les  infraestructures  de  tractament  de  residus  i  del  cànon  sobre  la 

deposició de residus. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en 

els edificis 

 

1.3 ANTECEDENTS 

Residus d’enderrocament 

Es consideren residus d’enderrocament els materials i components de construcció que s’obtenen com a resultat 
de  les operacions de desmuntatge, desmantellament  i enderrocament d’edificis  i d’instal∙lacions. També  cal 
considerar aquí els residus d’enderrocaments parcials, originats per treballs de reparació o de rehabilitació. Són 
els  residus  que  tenen  un  volum  i  pes més  grans  en  el  conjunt del  volum  de  residus  generats  per  l’activitat 
constructora. 

En l’execució del present projecte es preveuen residus procedents de l’enderrocament de les diferents quadres i 
de murs dels diferents recintes d’animals afectats. 

Residus de la construcció 

Els residus de la construcció tenen dos orígens ben diferenciats:  

1. Els  que  provenen  de  l’acció  de  construir,  originats  pels  materials  sobrants:  formigons,  morters, 
ceràmiques, etc. 

2. Els embalatges dels productes que arriben a l’obra: fusta, paper, plàstics, etc. Les seves característiques 
pel que fa a la forma i el material són força diverses. 

 

Quan  aquests  materials  es  posen  a  l’obra  per  mitjà  de  tècniques  tradicionals,  es  produeixen  quantitats 
importants de residus. L’adequació dimensional del format de les peces a les necessitats de l’element que es vol 
construir i els treballs per encastar les conduccions de les instal∙lacions de l’edifici generen una bona quantitat de 
residus, d’obra de fàbrica principalment. Els sobrants de les esteses, dels enguixats, de  les masses de formigó 
abocat en origen, dels morters d’obra de fàbrica i dels morters adhesius formen un volum gens menyspreable. 
Per altra banda, la incorporació de productes cada vegada més acabats, en substitució d’elements fets en origen, 

s’incrementa dia  a dia  i, per  això,  resulta que  el  volum dels  embalatges dels productes que  s’utilitzen  en  la 
construcció evoluciona en sentit creixent. 

En l’execució del present projecte es preveu la generació de residus de la construcció, tant els recollits en l’apartat 
1 com en el 2. 

Residus d’excavació 

Són els que resulten dels treballs d’excavació, en general previs a la construcció. La composició dels residus és 
menys variable que la dels dos grups anteriors. Tenen una composició més homogènia i són de naturalesa pètria: 
argiles, sorres, graves, pedres, formigons i obra de fàbrica dels fonaments de l’edificació existent, etc. 

2 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS 

2.1 CRITERI D’AVALUACIÓ DE VOLUMS 

El Decret 201/1994 estableix uns criteris d’avaluació dels volums de  residus en  funció del seu origen  i  la seva 
tipologia. Per a l’estimació de residus generats s’han tingut en compte els dos criteris d’avaluació següents: 

1. El volum real de residus, que ve definit pel volum de la massa d'enderrocs, sense comptar espais buits. 
2. El volum aparent de residus, que ve definit pel volum total de la massa, amb els espais buits que resten 

inclosos  entremig. Aquest  paràmetre  és molt  variable  i  depèn  de  les  dimensions  i  de  la  forma  dels 
components dels residus, i de si han estat compactats o no. 

 

Malgrat això, s'ha considerat un índex de buits aproximat del 40%. Aquest valor és el que s'adopta generalment 
en cas de materials granulars solts  ‐graves,  terraplens, sorres, etc.‐ de característiques semblants als  residus 
d'origen petri, dominants en els enderrocaments. L'experiència real en l'estimació del volum aparent dels residus 
d'enderrocament també ens permet constatar la validesa d'aquest índex. No obstant això, per tal de complir el 
decret, per a l'avaluació dels volums es determinaran els valors dels volums aparents de residus per cada m2 de 
sostre construït. 

D’altra banda, donada  l’antiguitat del Decret 201/1994  i  la disponibilitat de dades més empíriques  i  realistes 
resultants de l’experiència es considerà oportú que la definició de la tipologia i càlcul dels residus d’excavació es 
realitzi a partir de taules d’elaboració pròpia. 

2.1.1 Residus originats pel fet material de construir 

Per a l'avaluació del volum dels residus que es generen en aquests treballs s'exposa l’estimació mitjana següent: 

El volum real i aparent dels residus de construcció. És el valor del volum per cada m2 de sostre construït en un 
edifici d'habitatges contemporani amb estructura de  formigó, com el del model definit per a  l'avaluació dels 
residus d'enderrocament (vegeu taula 2.1). 
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Taula 2.1 

Avaluació dels volums dels residus de construcció d'edificació 

Tipus residu 
m3 residu aparent 

m2 construït 

Sobrants d'execució  0,045 

Embalatges  0,08 

Total  0,125 

FONT:  Taula 2.1 del Decret 89/2010 

En  el  present  projecte  d’obra  les  edificacions  que  generaran  residus  són  les  quadres  de  les  girafes,  lleons, 
facoquers, elefants   i edifici de filtracions. 

2.2 ESTIMACIÓ DE VOLUMS GENERATS 

Els residus generats per  l’execució d’obres corresponen als materials utilitzats durant  les diferents fases de  la 
construcció, essent principalment els excedents de terres de l’excavació i materials utilitzats per a la construcció 
d’obra nova. 

Atenent als criteris d’avaluació establerts pel Decret 89/2010  i  les taules d’elaboració pròpia basades en dades 
empíriques de la pròpia experiència, els volum de residus generats en l’obra es recullen a continuació: 

2.2.1 Estimació de sobrants d’excavació 

Les restes vegetals de l’esbrossada, les terres excavades i els residus durant l’obra seran traslladats al centre de 
gestió adequat pel seu tractament. 

El  volum  total  excedent de  terres procedents de  la pròpia  excavació  és d’aproximadament  1.021,50 m3 que 
corresponen al volum de les restes vegetals i la retirada de terres amb residus antròpics. 

La partida pressupostària per al tractament d’aquests residus està comptabilitzada en el pressupost general del 
projecte. 

2.2.2 Estimació de sobrants d’enderrocs 

Durant l’execució de l’obra s’hauran d’enderrocar diversos elements amb un volum estimat de 500 m3.  

La partida pressupostària per al tractament d’aquests residus està comptabilitzada en el pressupost general del 
projecte. 

 

3 MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

3.1 MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 Dissenyar i organitzar els processos constructius per tal de minimitzar la generació de residus 
 Comprar solament la quantitat de material necessari, d’acord amb el ritme d’execució de l’obra. 
 Els materials han de romandre emmagatzemats ordenadament per no generar residus innecessaris. 
 Dur  a  terme un procés d’execució de  l’obra ordenat  i  racional, d’aquesta manera  s’aconsegueix una 

millora en la gestió del residu. 
 Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de valoritzadors. A més de 

donar compliment a la normativa vigent. 
 Separar i classificar els residus de l’obra per facilitar‐ne la reutilització o el reciclatge. 
 Els proveïdors de materials i productes hauran de recollir els seus propis embalatges de l’obra. 
 Gestionar  amb molta  cura  els materials  que  puguin  originar  residus  potencialment  perillosos.  Cal 

preveure la gestió més adequada per a tots ells. 
 Reutilitzar tantes vegades com sigui possible els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta. 
 La fusta tractada amb determinats productes químics o amb claus és de difícil reutilització o reciclat. 
 Recuperar tots els materials metàl∙lics: són fàcilment reciclables. 
 Aprofitar al màxim els maons i blocs sencers. Els sobrants de les peces trencades poden ser matxucats i 

reciclats com a rebliment per a la pròpia obra. 
 Utilitzar preferentment productes que continguin residus de construcció en comptes de materials nous. 
 Reduir el consum d’aigua i d’energia elèctrica a l’obra. 

 

Per últim, recordar que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de construcció repercuteix tant en 
una millora mediambiental com econòmica. 

3.2 MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A LES OBRES D’ENDERROC I EXCAVACIÓ 

 Planificar correctament els moviments de terres per poder reutilitzar‐les a la pròpia obra. 
 Reutilitzar i reciclar preferentment els residus de fusta. En cas de no ser possible aprofitar‐los com a –

biocombustible– font d’energia. 
 Recuperar tots els residus metàl∙lics: són fàcilment reciclables. 
 Reutilitzar i reciclar de forma prioritària els residus de plàstic. En cas de no ser possible aprofitar‐los com 

a –combustible– font d’energia. 
 Gestionar  amb molta  cura  els materials  que  puguin  originar  residus  potencialment  perillosos.  Cal 

preveure la gestió més adequada per a tots ells. 
 Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de valoritzadors. A més de 

donar compliment a la normativa vigent. 
 Separar de forma selectiva els residus segons la seva naturalesa. 
 Reutilitzar el nombre més gran possible d’elements arquitectònics. 

 

Per últim, recordar que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de construcció repercuteix tant en 
una millora mediambiental com econòmica. D’altre banda, es preferible la desconstrucció a l’enderroc, ja que la 
desconstrucció genera menys residus i respecte més el medi ambient. 



 

Annex nº 6. Gestió de Residus. Memòria 
PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L’ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3 

 

5 

3.3 ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

Les accions de minimització i prevenció de residus que s’han tingut en compte durant la redacció del projecte són 
les següents: 

 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra  i per utilitzar‐los al 
mateix emplaçament de les obres. 

 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que s’executen a obra sense gairebé 
generar residus. 

 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat 
de material a emprar. 

4 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE 
RESIDUS 

4.1 REUTILITZACIÓ 

S’entén  per  reutilització  la  recuperació  dels  elements  constructius  complets  que  es  poden  reutilitzar més 
fàcilment amb les mínimes transformacions. La reutilització d'un element constructiu no solament té avantatges 
mediambientals, sinó que també presenta avantatges econòmics. Els elements constructius d'una obra que s'ha 
d'enderrocar, valorats pel pes brut de material a reciclar, tenen poc valor per ells mateixos. Però si es considera 
que, amb senzilles transformacions, poden ser uns nous components d'un edifici tenen molt més valor. De fet, 
aquesta reutilització és una manera de reduir  la producció de residus menys complexa  i menys costosa que  la 
majoria dels processos de reciclatge de residus. 

Una  bona  part  dels  elements  que  configuren  les  construccions  contemporànies  són  reutilitzables.  Més 
concretament, els que es classifiquen com a components, productes que arriben a  l'obra amb  la configuració 
definitiva llestos per a ser muntats, són els que amb més facilitat poden ser recuperats i, amb una transformació 
poc  complexa,  reutilitzats  en  d'altres  construccions.  La  llista  d’aquests  materials  pot  ser  molt  extensa  i 
diversificada, segons quines siguin les característiques constructives de l’obra. 

Els  residus  generats  pel  projecte  constructiu  que  es  podran  sotmetre  a  operacions  de  reutilització  són  els 
següents: 

 Pedra natural i artificial 
 Graves i sorres 

 

4.2 RECICLATGE 

S’entén per reciclatge  la recuperació d'alguns dels materials que componen els residus per a reincorporar‐los 
sense  canvis  en  les  noves  construccions  o,  sotmesos  a  un  procés  de  transformació,  per  a  utilitzar‐los  en  la 
composició  de  nous  productes.  La  naturalesa  dels materials  que  componen  els  residus  de  la  construcció 

determina quins poden ser reciclats i quina és la seva utilitat potencial. Els residus de naturalesa pètria (formigons 
i obres de fàbrica principalment) poden ser reincorporats a les obres. En aquest sentit, els residus nets de formigó 
tenen més aplicacions i són més útils que la runa del ram de paleta. La resta de materials (metalls, plàstics, fustes, 
etc.) s'han de reciclar en centres específics  i es poden aprofitar en d'altres construccions o utilitzar‐se en certs 
processos industrials. 

Els materials que de forma majoritària caracteritzen els residus de construcció, en general, són reciclables. Els 
materials  d'origen  petri  es  poden  reincorporar  en  una  construcció,  en  general  per  mitjà  d'un  procés  de 
matxuqueig. Però si es tracta de formigó armat, abans cal separar‐ne l'armadura. Generalment, els metalls es 
poden reincorporar en una altra construcció o els pot utilitzar una indústria mecànica, per mitjà d'un procés de 
fusió  i conformació d'un nou element. El  reciclatge dels plàstics normalment és més complex, sobretot si es 
pretén  transformar‐los  en  productes  que  no  són  de  construcció.  Les  fustes  en  general  són  triturades  i 
reincorporades en forma d'encenalls o de grans petits per fabricar aglomerats de fusta. Els materials asfàltics i 
bituminosos es reincorporen en massa per fer paviments i seccions de ferms. 

Els residus generats que es podran sotmetre a operacions de reciclatge són els següents: 

 Pedra natural i artificial 
 Graves i sorres 
 Metalls (restes) 
 Plàstics (restes) 
 Fusta (restes) 
 Tots tipus de fusta, si no ha estat sotmesa a tractament a pressió amb determinats productes (restes) 
 Olis i combustibles (restes) 

 

4.3 TRACTAMENT ESPECIAL 

Els  tractament especials  consisteixen en  la  recuperació dels  residus potencialment perillosos, perquè poden 
contenir  substàncies  contaminants  o  tòxiques,  a  fi  d'aïllar‐los  i  de  facilitar‐ne  el  tractament  específic  o  la 
deposició controlada. També  formen part dels  residus de  la construcció alguns materials que poden contenir 
substàncies contaminants i, fins i tot, tòxiques que els fan irrecuperables. A més, la deposició no controlada en el 
sòl d'aquests materials constitueix un risc potencial important per al medi natural. Els materials potencialment 
perillosos s'han de separar de la resta de residus per a facilitar‐ne el tractament específic o la deposició controlada 
a què cal sotmetre'ls. Sempre cal preveure les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que contenen 
aquests materials, el destriament previ en el lloc i la recollida selectiva. 

Hi ha  residus de  construcció  compostos de materials que, per  les  seves  característiques,  són potencialment 
perillosos. Les característiques que els fan perillosos són les següents: que siguin inflamables o tòxics, que puguin 
sofrir corrosió o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants. 

Els  residus es poden  considerar perillosos  si  la quantitat de materials potencialment perillosos de què estan 
formats superen un nivell determinat, que pot constituir una amenaça potencial per a la salut, per als organismes 
vius i per al medi ambient. Cal tenir en compte les classificacions i prescripcions que figuren al Catàleg de residus 
de Catalunya. 
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Durant  l’execució d’aquest projecte  constructiu, no  es generaran grans quantitats de  residus potencialment 
perillosos. Aquests residus poden ser els següents: 

 Restes d’olis hidràulics i lubricants procedents de la maquinària 
 Restes de combustibles  
 Restes d’emulsió bituminosa per al pintat d’arquetes 
 Altres 

Per tal de recollir la beurada de formigó procedent de les canaletes de formigó, es realitzarà una bassa per al a 
neteja d’aquestes canaletes dels camions de formigó, correctament  impermeabilitzada per evitar vessaments 
sobre el medi, on romandrà aquest residu fins a poder transportar‐lo a un gestor de residus autoritzat. 

4.4 VALORITZACIÓ DE RESIDUS 

Segons  la  legislació estatal, Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera valorització de residus "tot 
procediment que permet  l’aprofitament dels  recursos continguts en els  residus  sense posar en perill  la  salut 
humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient". En tot cas estaran inclosos en 
aquests concepte els procediments enumerats en l’Annex II.B de la Decisió de la Comisió (96/350/CE) de 24 de 
maig de 1996, així com els que figuren a les llista del Catàleg de Residus de Catalunya, el qual especifica el tipus 
de valorització al que es pot sotmetre cada tipologia de residu. 

Per a cada  residu consignat al Catàleg de Residus de Catalunya, s’indiquen de  forma genèrica quin és el seu 
origen, la classificació i les opcions de valorització, tractament i disposició del rebuig. 

Aquesta informació es reparteix en les columnes que es descriuen a continuació: 

 CRC (codi de residu): Els residus s’identifiquen mitjançant un codi de sis dígits, dels quals els dos primers 
indiquen el grup a què pertanyen; els dos següents, el subgrup, i els dos tercers, el residu concretament. 

 Descripció: Els residus es descriuen utilitzant la terminologia més propera a la pràctica habitual. 
 Origen: Indica el més ajustadament possible la causa, l’operació o el procés que origina el residu. 
 CLA (classificació): Indica categoria a què pertany el residu (inert, no especial o especial), d’acord amb 

la classificació establerta per la llei 6/1993, de 15 juliol, reguladora dels residus. 
 VAL (valorització): Cada abreviació indica diferents possibilitats de valorització aplicables en cada cas, 

ja sigui per a la comercialització, la reutilització o el reciclatge. 
 TDR (tractament i disposició del rebuig): Cada abreviació indica els sistemes òptims de tractament i de 

disposició del rebuig per a cada residu, ordenats de més a menys segons l’aplicació òptima. 

 

Llista d’abreviacions 

Classificació del residu 

IN    Inert 

NE   No especial 

ES    Especial 

Tractament i disposició del rebuig 

T11   Deposició de residus inerts 

T12   Deposició de residus no especials 

T13   Deposició de residus especials 

T14   Deposició de residus en monoabocador 

T15   Deposició en dipòsit de terres i runes 

T21   Incineració de residus no halogenats 

T22   Incineració de residus halogenats 

T23   Incineració de residus sanitaris 

T24   Tractament per evaporació 

T31   Tractament fisicoquímic i biològic 

T32   Tractament específic 

T33   Estabilització 

T34   Esterilització 

T35   Oxidació humida 

Vies de valorització 

V11   Reciclatge de paper i cartó 

V12   Reciclatge de plàstics 

V13   Reciclatge de tèxtils 

V14   Reciclatge de vidre 

V15   Reciclatge i reutilització de fustes 

V21   Regeneració de dissolvents 

V22   Regeneració de dissolvents 

V23   Recuperació d’hidrocarburs 

V24   Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents 

V31   Recuperació de teixits i òrgans animals 

V32   Recuperació de carnasses i serratges 

V33   Recuperació de productes alimentaris 

V41   Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl∙lics 

V42   Regeneració d’altres materials inorgànics 

V43   Regeneració d’àcids o bases 

V44   Recuperació de bateries, piles, acumuladors 
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V45   Recuperació de cables 

V46   Recuperació de productes fotogràfics 

V47   Regeneració de productes que serveixen per captar contaminants 

V48   Recuperació de catalitzadors 

V51   Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

V52   Recuperació de pneumàtics 

V53   Recuperació de medicaments 

V54   Reciclatge de tòners 

V55   Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 

V61   Utilització com a combustible 

V71   Utilització en la construcció 

V72   Utilització en bases asfàltiques 

V73   Utilització en la fabricació de ciment 

V81   Utilització en profit de l’agricultura 

V82   Utilització en explotacions ramaderes 

V83   Compostatge 

V84   Utilització per a rebliment de terrenys (restauració d’activitats extractives) 

V91   Utilització como a càrrega en altres processos 

 

Els residus generats a l’obra pertanyen als següents grups i subgrups del Catàleg de Residus de Catalunya: 

1301 Olis hidràulics i líquids de fre usats 

CRC  Descripció  Origen  CLA  VAL  TDR 

130101  Olis hidràulics amb PCB o PCT  Manteniment   Especial  ‐   T22  

130102 
Altres olis hidràulics clorats (no 

emulsions) 
Manteniment   Especial  ‐   T22  

130103 
Olis hidràulics no clorats (no 

emulsions) 
Manteniment   Especial  V22   ‐  

130104  Líquids de fre  Manteniment   Especial  ‐   T21  

 

 

 

1302 Olis lubricants (de motors, d´engranatges, de mecanització, de tallament...) i emulsions olioses 

CRC  Descripció  Origen  CLA  VAL  TDR 

130201  Olis lubricants amb PCB o PCT  Manteniment   Especial  ‐   T22  

130202 
Altres olis lubricants clorats no 

sintètics 
Manteniment   Especial  ‐   T22  

130203 
Olis lubricants no clorats no 

sintètics 
Manteniment   Especial  V22   ‐  

130204  Olis lubricants sintètics clorats  Manteniment   Especial  ‐   T22  

130205  Olis lubricants sintètics no clorats  Manteniment   Especial  V22   T21  

130206  Emulsions aigüa‐oli sintètiques  Manteniment   Especial  ‐  
T31  
T24  
T21  

130207  Emulsions aigüa‐oli no sintètiques  Manteniment   Especial  ‐  
T31  
T24  
T21  

130208  Altres emulsions clorades  Manteniment   Especial  ‐  
T31  
T24  
T22  

130209  Altres emulsions no clorades  Manteniment   Especial  ‐  
T31  
T24  
T21  

 

1303 Olis usats d’aïllament i de transmissió de calor 

CRC  Descripció  Origen  CLA  VAL  TDR 

130301 
Olis d’aïllament i de transmissió de 

calor amb PCB o PCT 
Manteniment   Especial  ‐   T22  

130302 
Altres olis d’aïllament i de 

transmissió de calor clorats no 
sintètics 

Manteniment   Especial  ‐   T22  

130303 
Olis d’aïllament i de transmissió de 

calor no clorats i no sintètics 
Manteniment   Especial  V22  ‐  

130304 
Olis i líquids d’aïllament i de 

transmissió de calor clorats sintètics 
Manteniment   Especial  ‐   T22  
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130305 
Olis i líquids d’aïllament i de 

transmissió de calor no clorats 
sintètics 

Manteniment   Especial  V22  T21  

1604 Moviments de terres 

CRC  Descripció  Origen  CLA  VAL  TDR 

160401 
Terres contaminades amb 

compostos orgànics 
(hidrocarburs,...) 

Fuites, accidents, 
moviments de terres, 
restauració de sòls  

No especial  ‐  
T12 T21 T24 

T33  

160402 
Terres contaminades amb 
compostos inorgànics 

Fuites, accidents, 
moviments de terres, 
restauració de sòls  

No especial  ‐   T12 T33  

160403  Llots de perforació  Perforació   Inert  ‐   T15 T31  

160404  Terres brutes.  Recuperació de sòls   Inert  ‐  
T11  
T15  

160405  Terres netes.  Recuperació de sòls   Inert  V84  T15  

1701 Residus de construcció i demolició 

CRC  Descripció  Origen  CLA  VAL  TDR 

170101  Formigó 
Peces defectuoses. Neteja i 

manteniment  
Inert  V71   T11 T15  

170102  Provetes de formigó  Control de qualitat   Inert  V71   T11 T15  

170103 
Maons, teules, materials 

ceràmics i derivats del guix 
Peces defectuoses. Neteja i 

manteniment  
Inert  V71   T15  

170104  Metalls  Retalls. Manteniment   Inert  V41   T11  

170106 
Residus de construcció i 

demolició 
Procés   Inert  V71   T15  

170107 
Residus de construcció i 
demolició contaminats 

Procés   No especial  ‐  
T12  

T24 T33  

 

 

 

 

1702 Paviment, sòls i productes de dragatge 

CRC  Descripció  Origen  CLA  VAL  TDR 

170201 
Aglomerats asfàltics i 
mescles de terra i asfalt 

Estocs, fora de normes, 
demolició  

Inert  V71   T15  

170202  Paviments  Demolició, fora de normes   Inert  V71   T15  

170203  Terres, sorres, sòls i pedres  Moviment de terra   Inert 
V71  
V84 

T15  

2001 Residus generals 

CRC  Descripció  Origen  CLA  VAL  TDR 

200101  Paper i cartó 
Recollida selectiva. Residus 

generals de fàbrica  
No especial 

V11  
V61  

T21  
T12  

200102  Vidre 
Recollida selectiva. Residus 

generals de fàbrica  
Inert  V14   T11  

200103  Plàstics 
Recollida selectiva. Residus 

generals de fàbrica  
Inert  V12  

T21  
T11  

200104 
Cautxú (inclosos els 
pneumàtics triturats) 

Residus generals de fàbrica. 
Trituració de pneumàtics  

Inert 
V61  
V72  

T21  
T11  

200105  Peces metàl∙liques i ferralla 
Recollida selectiva. Residus 

generals de fàbrica  
Inert  V41   T11  

200108  Fusta 
Recollida selectiva. Residus 

generals de fàbrica  
No especial 

V15  
V61  

T21  
T12  

200109  Residus orgànics  Menjadors i cuines   No especial  V83  
T21  
T12  

200110  Olis vegetals  Menjadors i cuines   No especial  V33   T21  

200111  Productes de neteja 
Recollida selectiva. Neteja 
d'oficines i instal∙lacions no 

industrials  
No especial  ‐  

T31  
T21  

200112 
Roba, draps i tèxtil en general 

no inclosos en el grup 15 
Recollida selectiva. Residus 

generals de fàbrica  
No especial  V13  

T12  
T21  

200113 
Pintures, tints, resines, coles, 

vernissos i dissolvents 
(excepte els grups 07, 08 i 14) 

Recollida selectiva   Especial  ‐   T21 T22 T24 

200114 
Tubs fluorescents i llums de 

vapor de mercuri 
Recollida selectiva   Especial  V41   T13  
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CRC  Descripció  Origen  CLA  VAL  TDR 

200115  Aerosols 
Recollida selectiva. Residus 

generals de fàbrica  
No especial  ‐   T32  

200116 
Electrodomèstics amb 
substàncies perilloses 

(frigorífics...) 

Substitució 
d'electrodomèstics  

Especial  V24   T32  

200117 
Electrodomèstics sense 
substàncies perilloses 

(rentaplats...) 

Substitució 
d'electrodomèstics  

No especial  V41   T12  

200118  Piles de format gran  Recollida selectiva   Especial  V44   T33  

200119  Piles botó  Recollida selectiva   Especial  V44   ‐  

200120 
Medicaments caducats 

(farmacioles), excepte els 
grups 07 i 18 

Farmacioles, dispensaris   No especial  V53  
T21  
T33  
T12  

200121  Terres, runa i restes d'obra  Obres   Inert  V71   T11 T15  

200122  Tòners 
Recollida selectiva. 

Manteniment  
Inert  V54   T11  

200123 
Fitosanitaris, pesticides, 

insecticides 
Recollida selectiva   Especial  ‐   T21 T22  

200124  Cendres de forns o calderes  Calefaccions, estufes   Inert  ‐   T11  

200198 
Residus generals no recollits 

selectivament 
Residus generals de fàbrica   No especial  ‐  

T12  
T21  

200199  Altres residus generals  ‐   ‐  ‐   ‐  

 

La valorització de residus s'ha vist potenciada en els últims anys a conseqüència de la creació de les Borses de 
Subproductes, que promocionades des de l'Administració central han anat apareixent en diferents Comunitats 
Autònomes. La seva  finalitat és posar en contacte productors de  residus  i empreses que necessitin matèries 
primeres de característiques similars a aquests residus ofertats. Catalunya disposa de la Borsa Activa i la Borsa 
de Subproductes. 

4.5 GESTORS DE RESIDUS 

En  cas que els  residus no  s’utilitzin o que es  reciclin a  la mateixa obra,  cal gestionar‐los en  instal∙lacions de 
reciclatge o de disposició del rebuig. Les alternatives de gestió dels residus són diverses: reutilització, reciclatge, 
deposició en dipòsit controlat, etc. Les possibilitats de reutilització d’elements de construcció són diverses i poc 

previsibles. Depenen de la possibilitat de reutilitzar‐los a la pròpia obra, en una altra obra que es trobi situada a 
prop o de l’existència d’algú interessat a quedar‐se’ls. De moment no hi ha cap més alternativa, ja que no sempre 
és  fàcil  trobar,  en qualsevol  lloc,  equipaments  industrials  estables  i de prou  capacitat per  explotar  totes  les 
possibilitats de reutilització dels elements de construcció. 

En general, les possibilitats de reciclar els materials d’origen petri depenen de la localització de la construcció –
de si és a prop o no d’una planta de reciclatge–, si bé per a aquests materials sempre cal considerar la possibilitat, 
si les condicions físiques de l’obra ho permeten, de reciclar‐los en el mateix lloc per mitjà d’una planta recicladora 
mòbil.  Les  possibilitats  de  reciclar  els  materials  que  no  són  petris  depenen  de  la  proximitat  d’indústries 
recicladores específiques; per exemple, de fàbriques d’envasos de materials plàstics, de fàbriques de paper que 
reciclen cartró i paper o de foneries de metalls. 

La deposició controlada de residus de la construcció s’ha de fer en abocadors específics (dipòsits controlats). En 
el cas que ens ocupa, els més properes a l’àmbit d’estudi són els següents: 

GESTORS DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

Nom de la instal∙lació  DIPÒSIT CONTROLAT DE BADALONA 

Adreça física  PARATGE DE LA CTRA. VALLENSANA 

Codi Postal  08911 

Nom del Municipi  BADALONA 

Nom del Titular  GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO, SA 

Tipus d’instal∙lació  DIPÒSIT CONTROLAT  

Tipus de residu  Runes 

Codi Gestor  E‐840.03 

Coordenades UTM  X:435005 // Y:4593345 

   

Nom de la instal∙lació   PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA 

Adreça física  POL. IND. ZONA FRANCA C/ D, SECTOR B, 60 

Codi Postal  08040 

Nom del Municipi  BARCELONA 

Nom del Titular  CENTRE DE TRIATGE BARCELONA, SA 
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Tipus d’instal∙lació   PLANTA DE TRANSVASAMENT 

Tipus de residu  Runes 

Codi Gestor  E‐790.02 

Coordenades UTM  X:427449 // Y:4576467 

   

   

Nom de la instal∙lació   PLANTA DE RECICLATGE DE BARCELONA 

Adreça física  POL. IND. ZONA FRANCA C/ D, SECTOR B, 60 

Codi Postal  08040 

Nom del Municipi  BARCELONA 

Nom del Titular  CENTRE DE TRIATGE BARCELONA, SA 

Tipus d’instal∙lació   PLANTA DE RECICLATGE 

Tipus de residu  Runes 

Codi Gestor  E‐790.02 

Coordenades UTM  X:427449 // Y:4576467 

   

Nom de la instal∙lació   PLANTA DE TRIATGE DE CASTELLBISBAL 

Adreça física  POL. IND. SUD C/ TREPADELLA, 16 

Codi Postal  08755 

Nom del Municipi  CASTELLBISBAL 

Nom del Titular  COMERCIAL DE RECOLLIDA DE CONTENIDORS I SACS,S.L. 

Tipus d’instal∙lació   PLANTA DE TRIATGE 

Tipus de residu  Runes 

Codi Gestor  E‐1071.08 

Coordenades UTM  X:415750 // Y:4591000 

Nom de la instal∙lació   DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL (PEDRERA SÍLVIA AMPLIACIÓ) 

Adreça física  POL. IND. SUD C/ TREPADELLA, 16 

Codi Postal  08755 

Nom del Municipi  CASTELLBISBAL 

Nom del Titular 
RESTAURACIONS I SERVEIS EL PAPIOL, SA I GESTORA DE RUNES 
DE LA CONSTRUCCIO, SA UTE SILVIA 2 

Tipus d’instal∙lació  DIPÒSIT CONTROLAT  

Tipus de residu  Runes 

Codi Gestor  E‐921.06 

Coordenades UTM  X:416864 // Y:4589388 

   

Nom de la instal∙lació   PLANTA DE RECICLATGE AL PORT DE BARCELONA 

Adreça física  AV. ESTANY DEL PORT, 62 

Codi Postal  08820 

Nom del Municipi  EL PRAT DE LLOBREGAT 

Nom del Titular  GESTIO DE TERRES I RUNES, SA 

Tipus d’instal∙lació   PLANTA DE RECICLATGE 

Tipus de residu  Runes 

Codi Gestor  E‐609.99 

Coordenades UTM  X:429789 // Y:4577258 

Nom de la instal∙lació  PLANTA DE RECICLATGE DEL PRAT DE LLOBREGAT 

Adreça física  POL. IND. PRATENSE C/ 110, 31 

Codi Postal  08820 

Nom del Municipi  EL PRAT DE LLOBREGAT 

Nom del Titular  GESTORA DE RUNES DEL LLOBREGAT 
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Tipus d’instal∙lació   PLANTA DE RECICLATGE 

Tipus de residu  Runes 

Codi Gestor  E‐1166.10 

Coordenades UTM  X:426602 // Y:4574269 

 

D’altra banda,  tot  aquell  residu  resultant dels  embalatges dels productes que  arriben  a  l'obra:  fusta, paper, 
plàstics,... o de la mateixa activitat dels operaris: guants, cascs, olis,... poden ser dipositats a gestors de residus 
municipals, sempre  i quan hagin estat avisats amb antelació de  la  tipologia  i  la quantitat de  residus que s’hi 
aportaran. Els més propers són: 

GESTORS DE RESIDUS MUNICIPALS 

 

Nom de la instal∙lació  DEIXALLERIA DE BADALONA (I) 

Adreça física  AV. CERDANYA(ENTRE MOLÍ TORRE/J.ÀUSTRIA 

Codi Postal  08915 

Nom del Municipi  BADALONA 

Nom del Titular  ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Tipus d’instal∙lació  Deixalleria 

Tipus de residu  Municipal 

Coordenades UTM  X:436824 // Y:4590877 

 

 

 

Nom de la instal∙lació  DEIXALLERIA DE BARCELONA (COLLSEROLA) 

Adreça física  C/ COLLSEROLA, 2 

Codi Postal  08035 

Nom del Municipi  BARCELONA 

Nom del Titular  AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Tipus d’instal∙lació  Deixalleria 

Tipus de residu  Municipal 

Coordenades UTM  X:427957 // Y:4585565 

 

   

Nom de la instal∙lació  DEIXALLERIA DE BARCELONA (FÓRUM) 

Adreça física  AV. LITORAL, 115 

Codi Postal  08005 

Nom del Municipi  BARCELONA 

Nom del Titular  AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Tipus d’instal∙lació  Deixalleria 

Tipus de residu  Municipal 

Coordenades UTM  X:433914 // Y:4583302 

 

GESTORS DE RESIDUS INDUSTRIALS  

 

Nom de la instal∙lació  RECICLAJES RODILLA, SL 

Adreça física  POL. IND. CAN RIBO C/ TREBALLADORS, 28 

Codi Postal  08911 

Nom del Municipi  BADALONA 

Nom del Titular  PRIVADA 

Tipus d’instal∙lació  Gestor de residus industrials 

Activitat  Recuperació de paper mitjançant trituració i premsat, 
plàstic i residus tèxtils mitjançant premsat, ferralla, 
fusta i vidre mitjançant classificació i emmagatzematge 
i transferència de bateries. 
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Gestions autoritzades  T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtils 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl∙lics 

Codi Gestor  E‐979.07 

Coordenades UTM  X:438229 // Y:4590222 

   

   

Nom de la instal∙lació  RECUPERACIÓN PARA RECICLAJE TABUENCA, SL 

Adreça física  C/ GUILLERIES, 24 

Codi Postal  08012 

Nom del Municipi  BARCELONA 

Nom del Titular  PRIVADA 

Tipus d’instal∙lació  Gestor de residus industrials 

Activitat  Recuperació de paper, cartró mitjançant classificació i 
premsat i recuperació de ferralla, vidre, tèxtil, plàstic, i 
fusta mitjançant classificació. 

Gestions autoritzades  V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtils 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl∙lics 

Codi Gestor  E‐185.96 

Coordenades UTM  X:429593 // Y:4584092 

   

   

Nom de la instal∙lació  ECOLÓGICA IBÉRICA Y MEDITERRANEA, S.A. 

Adreça física  FINAL MOLL INFLAMABLES, (PORT BCN), S/N 

Codi Postal  08039 

Nom del Municipi  BARCELONA 

Nom del Titular  PRIVADA 

Tipus d’instal∙lació  Gestor de residus industrials 

Activitat  Tractament de residus marpol i de residus perillosos i 
no perillosos, mitjançant tractament evaporació, 
centrifugació, neutralització, estabilització, trituració, 
fisic‐quimic, biologic, i crt de residus perillosos i no 
perillosos segons relació 

Gestions autoritzades  T24 Tractament per evaporació 

T31 Tractament fisicoquímic i biològic 

T32 Tractament específic 

T33 Estabilització 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V23 Recuperació d'hidrocarburs 

V43 Regeneració d'àcids o bases 

Codi Gestor  E‐49.92 

Coordenades UTM  X:429630 // Y:4577150 
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Nom de la instal∙lació  FEMAREC, S.C.C.L. 

Adreça física  C/ MARESME, 65‐67 

Codi Postal  08019 

Nom del Municipi  BARCELONA 

Nom del Titular  PRIVADA 

Tipus d’instal∙lació  Gestor de residus industrials 

Activitat  Recu. paper mitjançant clas. i prem., recu. de toners 
mitjançant neteja i reompliment, i recu. d'altres res np 
(plàstic, fusta, ferralla, vidre, suports informatics, 
cables, cintes video, tèxtil, tetrabrick, radiografies, 
env.) mitjançant classificació. 

Gestions autoritzades  V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstics 

V13 Reciclatge de tèxtils 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl∙lics 

V45 Recuperació de cables 

V46 Recuperació de productes fotogràfics 

V54 Reciclatge de tòners 

Codi Gestor  E‐177.96 

Coordenades UTM  X:434339 // Y:4585220 

 

 

 

 

Nom de la instal∙lació  PROGRASA, SL 

Adreça física  C/ VIA TRAJANA, 58 

Codi Postal  08020 

Nom del Municipi  BARCELONA 

Nom del Titular  PRIVADA 

Tipus d’instal∙lació  Gestor de residus industrials 

Activitat  Recuperació de residus carnis (cat iii) per a l'obtenció 
de farines de carn. 

Gestions autoritzades  V31 Recuperació de teixits i òrgans animals 

Codi Gestor  E‐133.95 

Coordenades UTM  X:433188 // Y:4586856 

   

   

Nom de la instal∙lació   RECU.HI.ME, SL 

Adreça física  C/ TAPIOLAS, 31 

Codi Postal  08004 

Nom del Municipi  BARCELONA 

Nom del Titular  PRIVADA 

Tipus d’instal∙lació  Gestor de residus industrials 

Activitat  Emmagatzematge de ferralla i cable 

Gestions autoritzades  T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

Codi Gestor  E‐378.97 

Coordenades UTM  X:430222 // Y:4580764 
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Nom de la instal∙lació  CENTRE DE TRIATGE BARCELONA, SA 

Adreça física  POL. IND. ZONA FRANCA C/ D, SECTOR B, 60 

Codi Postal  08040 

Nom del Municipi  BARCELONA 

Nom del Titular  PRIVADA 

Tipus d’instal∙lació  Gestor de residus industrials 

Activitat  Triatge i transferència de runes, triatge de residus 
generals, paper, fusta, vidre, plàstic, ferralla, 
transferència de cable . 

Gestions autoritzades  T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstics 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl∙lics 

V71 Utilització en la construcció 

Codi Gestor  E‐790.02 

Coordenades UTM  X:427449 // Y:4576467 

 

   

Nom de la instal∙lació  SERVICIOS FLOTANTES OTTO SCHWANDT, SL 

Adreça física  ESPLANADA COSTAT DEL FAR LLOBREGAT 

Codi Postal  08039 

Nom del Municipi  BARCELONA 

Nom del Titular  PRIVADA 

Tipus d’instal∙lació  Gestor de residus industrials 

Activitat  Recup. mitjançant classif.de fusta, plàstics, paper, vidre 
i ferralla, triatge de res. grals. i transferència de residus 
perillosos i no perillosos segons relació. 

Gestions autoritzades  T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstics 

V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl∙lics 

Codi Gestor  E‐994.07 

Coordenades UTM  X:429128 // Y:4575226 

 

   

Nom de la instal∙lació  GELABERT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, SA 

Adreça física  CTRA. ANTIGA DEL PRAT, 1 

Codi Postal  08908 

Nom del Municipi  L'HOSPITALET DE LLOBREGAT  

Nom del Titular  PRIVADA 

Tipus d’instal∙lació  Gestor de residus industrials 

Activitat  Classificació i transferència de runes, paper, fusta, 
plàstics, ferralla, restes de poda, restes de menjadors i 
residus sanitaris del grup II. 

Gestions autoritzades  T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V11 Reciclatge de paper i cartó 

V12 Reciclatge de plàstics 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
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V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl∙lics 

V71 Utilització en la construcció 

Codi Gestor  E‐806.03 

Coordenades UTM  X:426679 // Y:4578022 

 

 

5 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

Segons el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero a partir de certs  llindars s’exigeix  la separació dels residus de 
construcció i enderroc en obra per facilitar la seva valoració posterior, si bé, aquesta obligació queda diferida des 
de l’entrada en vigor del real decreto en funció de la quantitat de residus prevista en cada fracció. 

Una obra té dos tipus de gestió de residus. La gestió dins de l’obra i la gestió fora de l’obra. Cal doncs fer una 
reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió internes i externes més adequades per a l’obra d’acord amb: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 La  proximitat  dels  valoritzadors  de  residus  de  la  construcció  i  demolició,  i  la  distància  als  dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada operació de gestió, etc. 
 

En qualsevol cas s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció i s’ha de tendir, 
per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització (veure l’apartat 4). 

Per  fer‐ho  viable, es  recomana que  la gestió mínima de  separació  selectiva per a  les obres de  construcció  i 
demolició estigui formada per la segregació de residus Inerts, residus No Especials i residus Especials, aquests 
últims sempre separats de la resta. 

En aquest aspecte, durant el desenvolupament de les obres es disposaran de tants contenidors com tipologies 
de residus es generen. 

Cal  tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar‐se ampliant en  funció de  les possibilitats de 
valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta.  

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra per absorbir part dels residus 
inerts que genera.  

En el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (veure el subapartat 4.4). 

El  Real Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  la 
construcción  y  demolición  estableix  que  s’han  de  separar  en  les  següents  fraccions,  quan,  de  forma 
individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi 
les quantitats definides en la següent taula. 

Les quantitats de residus generades en el conjunt del projecte són: 
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Separació de residus segons el RD 105/2008 (t) 

Concepte 
Quantia 

Segons RD (t) 
Residus 

Generats (t) 
Actuació 

Formigó  80  5  Pes Formigó = 5 < 80  No separació 

Metall  2  0,60  Pes Metall = 0,6 < 2  No separació 

Fusta  1  0,80  Pes Fusta = 0,8 < 1  Separació en obra 

Plàstic  0,5  0,40  Pes Plàstic = 0,4 < 0,5  Separació en obra 

Cartró  0,5  0,40  Pes Cartró = 0,4 < 0,5  Separació en obra 

 

La generació de residus per a  la construcció de  la xarxa de  la fase 1 supera  les quantitats que estables el Real 
Decret 105/2008 per a residus com la fusta i el plàstic, per tant es recolliran els residus classificats en: 

 Inerts 
 Especials 
 Fusta 
 Plàstic 
 Cartró 
 La resta de no especials barrejats 

 

Gestió de residus dins de l’obra 

La taula següent mostra les actuacions preses de cara a gestionar els residus generats a la pròpia obra per a cada 
fase 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1  Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 
quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats 
indicades a continuació.  

        Formigó: 160 T                        

        Maons, teules, ceràmics: 80 T           

        Metall: 4 T                               

Fusta: 2 T          

        Vidre: 2 T         

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

Plàstic: 1 T                              

        Paper i Cartró: 1 T. 

   (A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats 
passaran a ser la meitat). 

  

Especials   Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

 La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

        No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.

  
     El contenidor de residus especials haurà de situar‐se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de 
la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

  

     Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 
productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes.

        Tapar els contenidors i protegir‐los de la pluja, la radiació, etc. 

  
     Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 
vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

        Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

  

Inerts           Contenidor per Inerts barrejats 

Contenidor per Inerts Formigó 

        Contenidor per Inerts Ceràmica 

        Contenidor per altres inerts 

        Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

     

  

No Especials          Contenidor per metall      

Contenidor per fusta   

Contenidor per plàstic 

        Contenidor per paper i cartró 

        Contenidor per ...  

   

Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

        Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

      

  

Inerts + No Especials          contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

              

  

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar‐ho cap a un gestor que li faci un 
tractament previ.             

 

2  Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

   Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  

   Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 

   (kg):  (m3): ‐ 

     

   Quantitat d’àrid matxucat  resultant:  (cal  tenir en  compte que  l’àrid  resultant, una 
vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum  inicial de residus 
petris) 

   (kg):  (m3): ‐ 

3  Senyalització dels 
contenidors 

   Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 

   Inerts    Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

   CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

   No Especials barrejats     Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐guix, etc. 

   CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits 
de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, 
no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell 
específic per a cada tipus de residu: 

   fusta  ferralla  paper i cartró  plàstic  cables elèctrics 

     
         

 

Segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, es superen les quantitats de residus que determina la llei per a realitzar la 
separació fraccionada a obra, serà necessari separar la fusta i el plàstic en contenidors específics. 

Es disposarà de contenidors de recollida de residus inerts i no especials en recintes destinats a l’abassegament 
d’aquests residus, situats en zones destinades a l’abassegament de terres i residus d’obra, distribuïts al llarg de 
la traça de la canonada d’abastament.  

Pel que fa als residus especials, formats per envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminats 
per elles, en el moment que es generin a l’obra es recolliran en bidons especials des d’on es transportaran a un 
gestor de residus autoritzat.  

Les neteges de les canaletes de formigó únicament es realitzaran en les zones especialment condicionades per a 
la  realització  d’aquestes  operacions.  L’afluent  resultant  romandrà  a  la  bassa  de  decantació,  la  qual  estarà 
correctament impermeabilitzada per evitar vessaments sobre el medi, per poder donar un tractament adequat 
a les aigües, mitjançant un gestor de residus autoritzat. 
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Gestió de residus fóra d’obra 

La taula següent mostra els residus generats a obra i els possibles gestors més propers. Tanmateix queda a 
consideració del constructor la gestió dels residus d’obra a altres gestors autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya.   

 

Aquest model és vàlid per a totes les fases constructives, sent només d’utilitat el reciclatge de plàstic i fusta 
en les fases 1 i 5.MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4  Destí dels residus segons tipologia   Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de 
l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció: 

Inerts  (170101)  Quantitat 
estimada 

Gestor 

Observacions 

Tones  m3  Codi  Nom 

                  Reciclatge                 

                  Planta de transferència                

                  Planta de selecció                

 Dipòsit        E‐840.03  Dipòsit controlat de 
Badalona 

Deposició controlada de residus no 
perillosos. 

   

Residus No Especials  Quantitat 
estimada 

Gestor 

Observacions 

Tones  m3  Codi  Nom 

                  Reciclatge de metall (170407)                

 Reciclatge de fusta (170201)        E‐994.07  SERVICIOS 
FLOTANTES OTTO 
SCHWANDT, SL 

Recup.mitjançant classif.de fusta, 
plàstics, paper, vidre i ferralla, triatge 
de res. grals. i transferencia de 
residus perillosos i no perillosos 
segons relació. 

 Reciclatge de plàstic (170203)        E‐790.02  CENTRE DE TRIATGE 
BARCELONA, SA 

Triatge i transferencia de runes, 
triatge de residus generals, paper, 
fusta, vidre, plastic, ferralla, 
transfrerència de cable . 

 Reciclatge paper‐cartó (150101)        E‐177.96  FEMAREC, S.C.C.L.  Recu. paper mitjançant clas. i prem., 
recu. de toners mitjançant neteja i 
reompliment, i recuperació d'altres  

                  Reciclatge altres                

Aquest model és vàlid per a totes les fases constructives, sent només d’utilitat el reciclatge de plàstic i fusta 
en les fases 1 i 5.MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

 Planta de transferència        E‐979.07  RECICLAJES 
RODILLA, SL 

Recuperació de paper mitjançant 
trituració i premsat, plàstic i residus 
tèxtils mitjançant premsat, ferralla, 
fusta i vidre mitjançant classificació i 
emmagatzematge i transferència de 
bateries. 

                  Planta de selecció                

                  Dipòsit                

   

Residus Especials (150110)  Quantitat 
estimada 

Gestor 

Observacions 

Tones  m3  Codi  Nom 

 Instal∙lació de gestió de     
residus especials 

      E‐01.89   ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL, 
SA 

Deposició controlada de residus 
perillosos 
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6 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

En el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte es recullen les tècniques adequades per a la gestió de residus 
per al present projecte, regulant l’emmagatzematge, el maneig i la reutilització de part dels residus d’excavació. 

7 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

S’han generats els plànols necessaris de les instal∙lacions per a la gestió de residus. 

S’adjunten  plànols  amb  les  zones  previstes  per  a  l’abassegament  de  terres,  així  com  l’emplaçament  dels 
contenidors. 

8 PRESSUPOST 

Al pressupost del projecte es contemplen les partides de gestió dels residus produïts durant les obres. 

9 ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans  de  començar  l’obra  el  contractista  haurà  de  revisar  i/o  modificar  l’estudi  de  gestió  de  residus  i 
desenvolupar un Pla corresponent. En qualsevol cas, s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa 
d’aplicació. 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran d’ésser 
formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a 
l’estudi o, en cas contrari, justificar‐ho. 

 

Barcelona, Novembre de 2016 

L’autor del projecte  

 
 
 
 

Javier Solís Delfín 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1. OBJECTE 

En aquest plec de prescripcions tècniques de gestió de residus de  les obres del PROJECTE EXECUTIU PER LA 
MILLORA A L’ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3., es recullen les tècniques adequades per a la gestió de residus, 
considerant l’emmagatzematge, el maneig i el transport d’aquests. 

2. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

2.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 

Operacions de  càrrega  i  transport, o de  transport  amb  temps d’espera per  a  la  càrrega, de  terres, material 
d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 
l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar‐los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

MATERIALS INERTS 

Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, 
ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara  fustes, cartrons, etc., els metàl∙lics, els plàstics  i els materials 
potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc. 

2.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

2.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: m3 de volum realment classificat d’acord amb  les especificacions de  la direcció 
tècnica. 

 

2.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que deroga  

o Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus 

o Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus 

o Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

o Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

 Decret  161/2001  de  12  de  juny,  de modificació  del Decret  201/1994  de  26  de  juliol,  regulador  dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg 
de Residus de Catalunya. 

3. TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

3.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de  càrrega  i  transport, o de  transport  amb  temps d’espera per  a  la  càrrega, de  terres, material 
d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 
l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar‐los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

 Classificació de residus a obra, càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

 Transport o càrrega  i  transport de  residus de  la construcció a  centre de  reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

 Subministrament de bidons per a emmagatzemar residus especials.  

 Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus especials. 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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  trajecte  que  s'ha  de  recórrer  ha  de  complir  les  condicions  d'amplària  lliure  i  de  pendent  adequades  a  la 
maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A L'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 la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec 
de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la direcció facultativa. 

A  CENTRE DE  RECICLATGE,  A MONODIPÒSIT,  A  ABOCADOR  ESPECÍFIC O  A  CENTRE DE  RECOLLIDA  I 
TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com 
a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 
l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

3.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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. 

 

3.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida 
d'obra d'excavació que  li correspongui,  incrementat amb el coeficient d'esponjament  indicat a  la memòria, 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. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: Es considera un increment per esponjament d'un 40%. 

RESIDUS ESPECIALS: Unitat de quantitat de bidons o  contenidors  subministrats  i  transportats al  centre de 
recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició 
de cada tipus de residu al centre corresponent. 

3.4 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

 Decret 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, que deroga 

o Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus 

o Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus 

o Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

o Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus 

 Decret  161/2001  de  12  de  juny,  de modificació  del Decret  201/1994  de  26  de  juliol,  regulador  dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg 
de Residus de Catalunya. 
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4 ‐ PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES 

I2 ‐ DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R ‐ GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R2 ‐ CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R24200. 

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: 

‐ Classificació dels residus en obra 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

‐ Formigó LER 170101 (formigó):  >= 160 t 

‐ Maons, teules, ceràmics LER  170103 (teules i materials ceràmics):  >= 80 t 

‐ Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 4 t 

‐ Fusta LER 170201 (fusta):  >= 2 t 

‐ Vidre LER 170202 (vidre):  >= 2 t 

‐ Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t 

‐ Paper i cartró LER 150101  (envasos de paper i cartró):  >= 1 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de 
quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

      ‐ Si es fa la separació selectiva en obra: 

     ‐  Inerts LER 170107  (mescles de  formigó, maons,  teules  i materials ceràmics que no contenen  substàncies 
perilloses) 

     ‐ No especials LER 170904  (residus barrejats de construcció  i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 

     ‐ Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses) 

     ‐ Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

     ‐ Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB 
ni substàncies perilloses) 

     ‐ Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per 
a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 
separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s’han de separar. 

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar‐se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals 

Cal  senyalitzar  convenientment  els  diferents  contenidors  de  residus  especials,  tenint  en  compte  les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 

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. 
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 

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. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de  juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de  juliol, regulador dels enderrocs  i 
altres residus de la construcció. 

I2R5 ‐ TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R540S0. 

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

Operacions de  càrrega  i  transport, o de  transport  amb  temps d’espera per  a  la  càrrega, de  terres, material 
d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 
l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar‐los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

‐ Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador 
específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

‐ Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

‐ Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 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  trajecte  que  s'ha  de  recórrer  ha  de  complir  les  condicions  d'amplària  lliure  i  de  pendent  adequades  a  la 
maquinària que s'utilitzi. 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

A L'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 la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec 
de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A  CENTRE DE  RECICLATGE,  A MONODIPÒSIT,  A  ABOCADOR  ESPECÍFIC O  A  CENTRE DE  RECOLLIDA  I 
TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com 
a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 
l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

2.‐ CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

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. 
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3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de  la partida d'obra d'excavació que  li correspongui,  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. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La  unitat  d’obra  inclou  tots  els  canons,  taxes  i  despeses  per  la  disposició  de  cada  tipus  de  residu  al  centre 
corresponent. 

4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de  juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de  juliol, regulador dels enderrocs  i 
altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de 
Residus de Catalunya. 

 

I2R6  ‐  CÀRREGA  I  TRANSPORT  DE  RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ  O  DEMOLICIÓ  A 
INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R642E0. 

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 la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec 
de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig 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 transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 

‐ Identificació del productor i posseïdor dels residus 

‐ Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

‐ Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  

‐ Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
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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 CRITERIS 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,  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. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

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. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de  juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de  juliol, regulador dels enderrocs  i 
altres residus de la construcció. 

 

 

I2RA ‐ DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

0.‐ ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2RA8E00,I2RA8580,I2RA61H0. 

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

Operacions de  càrrega  i  transport, o de  transport  amb  temps d’espera per  a  la  càrrega, de  terres, material 
d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a 
l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar‐los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment 
autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

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 CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La  unitat  d’obra  inclou  tots  els  canons,  taxes  i  despeses  per  la  disposició  de  cada  tipus  de  residu  al  centre 
corresponent. 
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4.‐ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de  juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de  juliol, regulador dels enderrocs  i 
altres residus de la construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de 
Residus de Catalunya. 

 

 

Barcelona, Novembre de 2016 

L’autor del projecte  

 
 
 

Javier Solís Delfín 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  REC COMTAL. FASE III 1.193,77
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 1.193,77
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.193,77
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 1.193,77
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 01 REC COMTAL. FASE III

1 I2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 2)

17,25 27,800 479,55

2 I2R642E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE
CAPACITAT (P - 4)

11,76 27,800 326,93

3 I2R540S0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1
M3 DE CAPACITAT (P - 3)

63,28 1,600 101,25

4 I2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE FUSTA NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,19
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

4,39 1,000 4,39

5 I2RA6770 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE PLÀSTIC NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,07
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

0,00 0,600 0,00

6 I2RA6970 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO ESPECIALS AMB UNA
DENSITAT 0,07 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

0,00 0,280 0,00

7 I2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ NO INCLÒS, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,48 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

9,36 5,000 46,80

8 I2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA
DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

-10,71 0,600 -6,43

9 GD4PZ125 U EXECUCIÓ DE BASSA DE SUPERFÍCIE DE 3X3 M2, PROTEGIDA
MITJANÇANT GEOTEXTIL, PER A LA NETEJA DE CANALETES DE
FORMIGÓ.  (P - 1)

301,60 0,800 241,28

TOTAL Capítol 01.01 1.193,77

EUR
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1 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

 

Pressupost d’Execució Material ............................................................. 112.392,93 € 

 

Despeses generals (13%) ........................................................................ 14.611,08 € 

Benefici Industrial (6%) ............................................................................   6.743,58 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ................................ 133.747,59 € 

IVA (21%) ................................................................................................. 28.086,99 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA ................ 161.934,58 € 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ...... 161.934,58 € 

 

El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a cent seixanta-un mil nou-
cents trenta-quatre euros amb cinquanta-vuit cèntims. 
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1. CAPÍTOL I.‐ CONDICIONS GENERALS  

1.1 DISPOSICIONS GENERALS 

1.1.1 ‐ ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Generals serà d'aplicació a les obres efectuades 
per compte del CONSORCI DEL BESÒS. 

 

1.1.2 ‐ DISPOSICIONS APLICABLES  
Els materials i l'execució de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d'altres, seran 
d'aplicació les Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions que es relacionen a continuació; 
en cas de contradicció o discrepàncies amb el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, 
prevaldrà el contingut d'aquest plec. El Director Facultatiu dirimirà les possibles contradiccions 
entre les diverses Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions vigents que fossin d'aplicació. 
En aquest Plec es designaran, en tot ell, mitjançant l'abreviatura indicada. 

CTE. “Còdi tècnic edificació. RD314 de 17/03/2006, ministeri de la vivenda, BOE num 74 
28/03/2006)  

NCSE-02. “Norma de construcción sismorresistente : parte general y edificación”. 

NLT/72. "Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo del Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públicas". 

PG-4. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes".  

IAP-96. "Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras". 
O.M. 28 febrer de 1.972. 

EHE. "Instrucción de Hormigón Estructural”. 

EF-96. "Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
armado o pretensado". 

HP 4-76. "Recomendaciones para la aceptación y utilización de los sistemas de pretensado 
para armaduras postesadas". 

HP 5-79. "Recomendaciones para la disposición y colocación de armaduras. Instituto Eduardo 
Torroja de la Construcción y del Cemento". 

HP 8-96. “Proyecto, construcción y control de anclajes al terreno”. 

 

NIET-F. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica. 

RC-08. "Instrucción para la recepción de cementos".  

RY-85. "Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 
de construcción". 

PAA. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 
Ordre de 28 juliol de 1974. 

PSP. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones.  

NBE-CPI-96. Norma Básica sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios. 

REBT- ITC BT. Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/2002 del 2 d’Agost del 
2002, i  Instruccions Complementaries.  

RCE. "Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación” 
Real Decreto 3.275/1982 del 12 de Noviembre, “Instrucciones Técnicas Complementarias ”.  

UNESA. Recomendaciones UNESA. 

RAE MIE-AEM. “Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención” RD 2291/1985 del 8 
de Noviembre, “Instrucciones Técnicas Complementarias”, RD 474/1988 del 30 de Marzo.  

Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores 
y de manejo mecànico. 

NTE. Normas Tecnológicas de la edificación, Centro de Estudios de la Construcción. 

UNE. Normas UNE.  

RITE. Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis. 

RIPCI . Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis 

RD 865. Criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i control de legionel·losis 

D352. Condicions higienicosanitàries per la prevenció i el control de la legionel·losi 

OO.MM.. Ordenances Municipals : 
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1.1.3 ‐ ORDENANCES METROPOLITANES D’EDIFICACIÓ. 

 Normes per a l’adequat funcionament de les grues emprades en la construcció. Circular 
115/1975, de 13 d’agost, del Govern Civil de Barcelona (BOP núm. 193, 13/08/1975) 

 Normativa per a la informació i senyalització d’obres a la ciutat de Barcelona. Decret de 
28 de novembre de 1990, de l’Alcaldia de Barcelona (Gaseta Municipal núm 1, 
10/01/1991). 

 Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal. Acord de 
22 de març de 1991, del Consell Plenari (Gaseta Municipal núm. 18, 20/06/1991). 

* Modificació de l’Ordenança. Acord de 28 d’octubre de 1994, del Consell Plenari (BOP núm. 
72, 25/03/1995) 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà. Acord de 26 de març de 1999, del Consell 
Plenari (BOP  núm. 143, 16/06/1999) (C.E. - BOP núms. 160/181 i 57, 06/07/1999, 
30/07/1999 i 07/03/2000) 

 Ordenança sobre supressió de barreres arquitectòniques en la via pública  
 Ordenança municipal de protecció contra incendis (OMPCI) 
 Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme 
 Ordenança de zones Naturals i Espais verds de l’Ajuntament de Barcelona 
 Plec de condicions tècnic-facultatives d’obra nova de Jardineria 
 Plec de condicions tècniques per a les instal·lacions de reg “. 
 Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per Decret 

d’Alcaldia de 17 maig de 1999 
 Decret d’Alcaldia de l’Ambientalització 399/2009 

 

1.2 ‐ RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA 

1.2.1 ‐ CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES  

Les condicions econòmiques i administratives que s'han de complir en l'execució de les obres 
definides pel present Projecte, estan consignades en el Contracte entre el Contractista i 
CONSORCI DEL BESÒS. El Contractista està obligat a tenir permanentment a obra una còpia del 
Contracte signat a disposició del personal de CONSORCI DEL BESÒS  i de la Direcció Facultativa. 

1.2.2 ‐ DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA  

Les obligacions i responsabilitats de la Direcció queden definides per la normativa vigent al 
respecte i per les clàusules del Contracte signat entre el Contractista i CONSORCI DEL BESÒS , 
als quals es remet el present Plec. 

1.2.3 ‐ PERSONAL TÈCNIC ENCARREGAT DE LES OBRES PER PART DEL CONTRACTISTA 

El Contractista estarà obligat a tenir al front dels treballs personal tècnic segons descrit al 
contracte, la designació del qual haurà de comunicar al CONSORCI DEL BESÒS.  abans de l'inici 
del replanteig general del CONSORCI DEL BESÒS es reserva la possibilitat de sol·licitar el canvi 
dels membres de l'equip de l'obra sense haver de donar cap explicació. El Contractista vindrà 
obligat a fer el canvi en el termini màxim de dos dies. 

1.3 ‐ OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA 

1.3.1 ‐ CONDICIONS REQUERIDES AL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
Les condicions requerides al contractista queden reflectides en el contracte d’obres i en la resta 
de documents de projecte. 

1.3.2 ‐ RECONEIXEMENT PREVI  

Abans de l'inici dels treballs, el Contractista efectuarà un detallat reconeixement de totes les 
propietats particulars i serveis pròxims a l'obra que s'hi vegin afectats, per a tenir coneixement del 
seu estat a l'inici de les obres i redactarà la relació corresponent. 
Per a cada cas haurà de consignar el seu estat i posar-ho en coneixement de la Direcció 
Facultativa, la qual ordenarà les mesures a prendre i les precaucions que consideri convenients, 
inclòs la formulació d'un Acta Notarial en la que s'hi reflecteixin aquestes circumstàncies. 
Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ seran a càrrec del 
Contractista. 

1.3.3 ‐ SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS  

Durant l'execució dels treballs, el Contractista evitarà d'entorpir el trànsit més d'allò que sigui 
imprescindible i evitarà, tant com sigui possible, molestar el veïnat amb rases obertes, terres 
remogudes, dipòsits de materials, voreres aixecades, etc. 
Els tipus d'aparells de senyalització, com tauler, tanques, etc., seran els que disposi el Coordinador 
de Seguretat i Salut seguint el Pla elaborat a partir de l’Estudi del Projecte, sent obligació del 
Contractista la seva col·locació en els llocs que li siguin indicats per aquest Coordinador, sense 
que allò suposi menyscabament algun en la responsabilitat dels danys que puguin produir-se per 
insuficiència o no adequació de les senyalitzacions i precaucions. 
El tancat perimetral tindrà una alçada mínima de 2 m. respecte al nivell de la zona de circulacions. 
Disposarà d'un empit opac a base de xapa plegada galvanitzada, d'una alçada de 1 m., serà de 
xarxa metàl·lica rígida muntada sobre tubs metàl·lics, peus i vorada de formigó prefabricat. Tindrà 
un balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre.  
Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilància i material de senyalització i 
precaucions, siguin ocasionades en compliment del present Article, així com les despeses per 
danys a tercers que es poguessin ocasionar per una senyalització insuficient o inadequada. 

1.3.4 ‐ ESCOMESES DEFINITIVES  

El Contractista consultarà, en qualsevol cas, als serveis tècnics de les diverses companyies les 
especificacions i directrius que ha de seguir perquè puguin connectar als diferents 
subministraments. Haurà de realitzar tots els treballs necessaris per a implantar les escomeses i 
els comptadors, tant els d'electricitat com els d'aigua (sanitària i contra incendis), així com la xarxa 
de telèfons, seguint les instruccions dels tècnics responsables de les diverses companyies 
subministradores, sense que això representi cap despesa addicional per a la Propietat. 
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1.4 ‐ DOCUMENTACIÓ TÈCNICA DEL PROJECTE 

1.4.1 ‐ DOCUMENTS DEL PROJECTE  

  Document núm. 1.- Memòria. 
  Document núm. 2.- Plànols. 
  Document núm. 3.- Plec de Prescripcions Tècniques. 
  Document núm. 4.- Pressupost. 

1.4.2 ‐ DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

Les obres a realitzar queden perfectament definides en el Projecte. Correspon al Director 
Facultatiu l'aclariment dels dubtes que podran plantejar-se durant l'execució dels treballs, així com 
la definició dels aspectes de l'obra que no estiguessin suficientment tractats. 

1.5 ‐ DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

1.5.1 ‐ CONDICIONS GENERALS RELATIVES ALS MATERIALS I A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.  

Tots els materials utilitzats en l'obra hauran de complir les condicions que s'estableixin en aquest 
Plec. Els esmentats materials hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. 
En cas que la Direcció Facultativa ho estimi necessari, el Contractista haurà de presentar mostres 
dels materials a emprar, per tal que aquell pugui escollir el que trobin més convenient. El 
Contractista avisarà a la Direcció Facultativa i al CONSORCI DEL BESÒS amb prou antelació 
perquè puguin fer ús d'aquesta facultat abans de fer la corresponent comanda. 
La utilització de materials de procedència autoritzada o recomanada en el projecte no lliurarà, en 
cap cas, al Contractista que els materials compleixin les condicions que són especificades en 
aquest Plec i podran ser refusades, en qualsevol moment, si es troben defectes de qualitat o 
uniformitat. 
El tipus i nombre d'assaigs a realitzar per a l'aprovació prèvia de procedència de materials seran 
fixats en cada cas. Un cop fixada la procedència dels materials, la seva qualitat serà controlada 
periòdicament al llarg de l'execució dels treballs, mitjançant assaigs, la freqüència dels quals ve 
indicada, per a alguns materials, a títol orientatiu, en aquest Plec. En tots els casos serà la Direcció 
Facultativa qui fixarà la freqüència i els tipus d'assaig a realitzar. 
Serà obligació del Contractista d'avisar a la Direcció Facultativa, amb antelació suficient, de 
l'emmagatzematge dels materials que han de ser utilitzats, a fi que puguin executar-se amb temps 
els assaigs oportuns. 
El Contractista subministrarà, al seu càrrec, les quantitats de qualsevol tipus de material (inclòs el 
formigó per a la confecció de provetes), necessaris per a realitzar tots els exàmens o assaigs que 
ordeni la Direcció Facultativa per a l'acceptació de procedències i el control periòdic de la qualitat 
dels materials i de l'execució de l'obra. La presa de mostres haurà de fer-se segons les normes de 
l'assaig a realitzar o bé, si no existeixen, segons el que estableixi la Direcció Facultativa. El 
Contractista haurà de donar tot tipus de facilitats per a la realització del control de la qualitat dels 
materials i l'execució de l'obra. 

Tot material que hagi estat rebutjat serà retirat de l'obra immediatament. 
Els materials seran emmagatzemats de forma que s'asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per al seu ús en obra, i de forma que sigui fàcil la seva direcció. Podrà 
ser ordenat, si cal, l'ús de plataformes adequades, coberts o edificis provisionals per a la protecció 
d'aquells materials que ho requereixin. 
Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu ús en obra, per l'Inspector 
Facultatiu, que podrà modificar-les en vista dels assaigs que es realitzin en obra i dels resultats 
obtinguts al llarg de l'execució dels treballs. 

1.5.2 ‐ EQUIP NECESSARI  

L'equip necessari a emprar en l'execució de totes les unitats d'obra, serà aprovat per la Direcció 
Facultativa i haurà de mantenir-se, en tot moment, en condicions de treball satisfactòries, 
exclusivament dedicat a les obres i no podrà ser retirat sense l'autorització escrita de la Direcció 
Facultativa. 

1.5.3 ‐ MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC  

El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa tots els catàlegs, mostres, informes i certificats 
dels diferents fabricants, que estimi necessaris per a la seva elecció i aprovació. 
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, podrà exigir els assaigs oportuns, realitzats per 
laboratori homologat, per a identificar la qualitat dels materials a utilitzar. 
L’estudi de noves unitats d’obra no especificats en aquest plec i necessaris d’executar a l’obra es 
realitzaran d’acord a les clàusules contractuals de l’obra. 

1.5.4 ‐ PROVES DE CÀRREGA  

Es defineix com a prova de càrrega al conjunt d'operacions de control destinades a comprovar 
l'adequada concepció, l'estabilitat i el bon funcionament de l'obra. 
Si a l’obra s’han de realitzar proves de càrrega: 
No es realitzaran fins després d'haver comprovat que el formigó ha assolit la resistència 
característica especificada en el Projecte. 
El tren de càrregues de la prova haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció Facultativa. 
Durant el desenvolupament de les proves, seran adoptades totes les precaucions necessàries per 
a evitar un possible accident. 
En cas que aparegui cap defecte que la Direcció Facultativa consideri perillós se n'estudiaran les 
seves possibles causes i seran adoptades les mesures que la Direcció Facultativa consideri 
oportunes. 
Un cop finalitzades les proves es redactarà un Acta en la que, a més a més de les observacions 
que consideri oportunes la Direcció Facultativa, s'inclouran els següents apartats: 

 Dades generals: Data, persones assistents a la prova, clau del Projecte i finalitat de la 
prova. 

 Descripció de les obres. 
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 Estat de les obres previ a la realització de les proves. 

 Tren de càrregues utilitzat. 

 Aparells de mesura, amb descripció i marques. 

 Condicions meteorològiques. 

 Punts de referència respecte als que s'hagin efectuat mesures  i deixat constància per a 
identificacions futures. 

 Descripció de l'assaig i resultats obtinguts. 

 Estat final de l'obra. 

1.5.5 ‐ AMIDAMENTS I PREUS UNITARIS  

Al realitzar els amidaments, es tindrà en compte la consideració de que totes les unitats d'obra 
s'entén que inclouen, sempre, el subministrament, manipulació i ús de tots els materials necessaris 
per a l'execució de les unitats d'obra corresponents, així com les despeses de maquinària, mà 
d'obra, elements accessoris, transport, eines i tota classe d'operacions directes o incidentals 
necessàries per a deixar les unitats d'obra totalment acabades. 
Les unitats d'obra es mesuraran sobre plànol. Quan en el Pressupost s'indica Partida Alçada (PA), 
s'entén que es pagarà la totalitat de l'import que hi figura, una vegada que la unitat d'obra hagi 
estat totalment executada i acabada, amb independència de les dificultats reals de la seva 
execució. Es a dir, que la partida és de pagament íntegre; per tant, no serà precís que el 
Contractista justifiqui les despeses hagudes ni, d'altra banda, s'acceptarà cap justificació per a 
incrementar el seu import. Si la partida alçada fos "a justificar", el Contractista vindrà obligat a 
subministrar quanta documentació creies necessària la Direcció Facultativa per a justificar l'import 
dels treballs a que es refereix la partida, que pot ésser de pagament parcial. 
Per a aquells materials, la mesura dels quals hagi de realitzar-se en pes, el Contractista haurà de 
situar en els punts que se li indiquin les bàscules oficials o instal·lacions necessàries, l'ús de les 
quals haurà d'anar precedit de la corresponent aprovació. 
I finalment, d’aquelles partides en que sigui preceptiu els preus per poder abonar l’import dels 
mateixos serà necessari la presentació de la documentació adient. 

1.5.6 ‐ DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA OBRA REALITZADA 

El contractista aportarà la següent documentació reglamentaria sense que impliqui sobre cost per 
al CONSORCI DEL BESÒS. 
1.5.6.1  Acreditacions 
1.5.6.1.1  Acreditacions elèctriques 

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s’executaran per instal·ladors autoritzats en baixa 
tensió, autoritzats per l’exercici de l’activitat segons el corresponent instrucció tècnica 
complementaria ITC BT 03.  
A l’inici de l’obra, el contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la documentació 
com instal·lador autoritzat en Baixa tensió amb el número d’inscripció d’empresa instal·ladora en 
el Registre d’Establiments Industrials (certificat original o autenticat) i on hi constarà de manera 

explícita la categoria a que pertany (IBTB categoria bàsica o IBTE categoria especialista). En cas 
que el contractista no realitzi les obres directament ho comunicarà al CONSORCI DEL BESÒS 
afegint-hi tota aquesta informació requerida anteriorment. 
A l’acabament de la instal·lació, realitzades les verificacions pertinents, l’instal·lador autoritzat 
executor de la instal·lació emetrà un certificat de la instal·lació en la que es farà constar que la 
mateixa s’ha realitzat en conformitat al establert al Reglament de Baixa Tensió i les seves 
instruccions tècniques complementaries i segons amb la documentació tècnica. Segons el cas, 
identificarà i justificarà les variacions que en la execució s’hagin produït amb relació al previst en 
la documentació (Reglament electrotècnic de Baixa tensió article 18 d). 
1.5.6.1.2  Acreditacions detecció, alarma i extinció d’incendi. 

Les instal·lacions d’aparells, equips, sistemes i els seus components de detecció, alarma i extinció 
d’incendi es realitzarà per instal·ladors degudament autoritzats.  
A l’inici d’obra, el contractista farà arribar amb el nom del representant i DNI la documentació com 
a instal·lador autoritzat amb una còpia autenticada del certificat d’inscripció del Registre de la 
Oficina de Gestió Empresarial com a empresa instal·ladora-mantenidora d’aparells, equips i 
sistemes de protecció contra incendis (on hi constarà en número de registre). En cas que el 
contractista no realitzi les obres directament ho comunicarà al CONSORCI DEL BESÒS afegint-
hi tota aquesta informació requerida anteriorment.  
L’instal·lador farà arribar un certificat original on hi farà constar una relació de tots els mitjans de 
protecció contraincendis instal·lats (bies, extintors, detecció d’incendi, instal·lacions d’alarma , 
hidrants, ruixadors, columnes seques...) conforme aquests han estat instal·lats segons les 
especificacions del RIPCI (RD 1942/93).  
 

1.5.6.2 Certificació dels materials emprats. 
1.5.6.2.1 Marcatge CE 

Segons el codi tècnic de l’edificació hi ha un seguit de productes, equips i materials que han e dur 
el marcatge CE. Caldrà aportar una carta de la Direcció d’Obra conforme els productes 
susceptibles a estar sotmesos sota el marcatge CE ho són , i s’han realitzat els controls i 
comprovacions que el marcatge li exigeix. 

 
1.5.6.2.2 Certificat de la resistència a terra de la instal∙lació. 

Aportar certificat de presa de terra amb el valor de resistència del terra i las normes de 
manteniment de la mateixa 

 
1.5.6.3 Plànols i bases de càlcul d’obra civil i instal∙lacions 
1.5.6.3.1 Memòries de càlcul 

Lliurament de les memòries de càlcul tan de l'obra civil (càlcul estructural) com d’instal·lacions amb 
els valors tal i com han estat executats. Documentació signada per la D.F. 
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1.5.6.3.2 Plànols 

 
Lliurament de plànols reproduïbles de l’obra acabada actualitzada tant de l'obra civil com 
d’instal·lacions. Cal que aquesta documentació sigui lliurada amb la signatura de la D.F. 
1.5.6.4 Certificat final obra 

Certificat original o autenticat final d'Obra signat per la Direcció Facultativa de l'Obra. 
1.5.6.5 Altres documents (Servituds, industrials i garanties...) 

Lliurament de les Auditories d’instal·lacions realitzades, amb la certificacions originals o 
autenticades corresponents. 
Relació d’industrials subcontractats, amb nom responsable, adreça i telèfon. 
Lliurament de certificats de garantia i manuals d’ús dels productes instal·lats.  
Lliurament d'un aval a primer requeriment com a garantia de la impermeabilització (segons model 
CONSORCI DEL BESÒS)  
En cas de ser una transferència d'ús cal que per part del propietari existent se'ns faci arribar la 
documentació escrita i gràfica del que es transfereix, amb referència expressa de les servituds que 
hi ha. (Poliesportiu, galeria de serveis, pous de bombeig, dipòsits de residus biològics o d'altres 
tipus) a més de tota documentació explicitada anteriorment.  
Es lliurarà tota aquella informació que pugui ser susceptible a ser requerida en qualsevol moment 
segons la reglamentació vigent a Barcelona Serveis Municipals. Per exemple, elements que 
compartimenten, i que han de tenir una resistència i reacció al foc concreta que es troben 
adossades amb propietats que gestionarà posteriorment CONSORCI DEL BESÒS o portes 
tallafoc annexes (es facilitarà un assaig autenticat o original de l’assaig... segons el que 
habitualment demana CONSORCI DEL BESÒS al contractista) 
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2. MATERIALS 

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B01 ‐ LÍQUIDS 

B011 ‐ NEUTRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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 CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
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.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 
presa de mostres segons la UNE 83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 
 

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B03 ‐ GRANULATS 

B031 ‐ SORRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al 
tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 
pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, 
etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 
que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 
a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes  
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 
del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; 
I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
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Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50   
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-
ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en 
el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice 
o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
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No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 
requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny 
sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per 
separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIONS:  
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 4: Declaració de 
Prestacions  
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El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 
acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 
del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la 
DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, 
s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
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- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d'exposició 

- 75, en la resta de casos  

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques 
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en 
pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: 
s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó 
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els 
fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
 

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B05 ‐ AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 ‐ CIMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final 
de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg 
termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a 
l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un 
contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-
1.  
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o 
C.  
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han 
de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 
homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs 
de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 
Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios 
de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS 
(CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció: - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 
i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
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- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS 
(BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la 
realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 
Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.  
 
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per 
haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de 
la RC-08.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 
en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
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Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si 
els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
 

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B06 ‐ FORMIGONS DE COMPRA 

B064 ‐ FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-
100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima 
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de 
superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de 
la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450.  Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments 
d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-
M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)   
 
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
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- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot 
el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot 
el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i 
el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 
4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
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Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  
- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

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

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

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

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

- Contingut de ciment per m3  

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

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-
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3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 
6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència 
de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es 
vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es 
disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà 
procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar 
als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs 
de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

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

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

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

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

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

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
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- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la 
tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.  
 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  
N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  
N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  
N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  
 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris 
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una 
producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

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

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

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

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

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

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

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

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa 
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el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

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

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ 
PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  

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

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis 
durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas 
d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, 
la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

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

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B06 ‐ FORMIGONS DE COMPRA 

B065 ‐ FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   B065EH0C,   B065E92B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  
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La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-
90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima 
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 
del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de 
superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de 
la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o 
disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-
2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de 
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del 
formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a 
ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments 
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent 
(CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials 
ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-
EN 14216)   
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
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- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 
més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60   
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot 
el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot 
el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i 
el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 
4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
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- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 
pavimentos.  

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents:  
- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

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

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

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

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

- Contingut de ciment per m3  

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

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
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- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-
3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de 
plantes <= 2 

- Massissos: 

     - Temps de formigonament <= 1 setmana  

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

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 
6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència 
de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es 
vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es 
disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 
obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà 
procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar 
als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs 
de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

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

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

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

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
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- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

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

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

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

     - Consistència (UNE 83313) 

     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la 
tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3 

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

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4 

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

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-
08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris 
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una 
producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un 
nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

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

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

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

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

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

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

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

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
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Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la 
mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa 
el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ 
PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els 
resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà 
iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 
resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se 
els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 

     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis 
durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas 
d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, 
la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en 
proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

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

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

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

B081 ‐ ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   B081C010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes 
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, 
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 
dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats 
o donar-li característiques especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó: 
     - Inclusor d'aire 
     - Reductor d'aigua/plastificant 
     - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d'aigua 
     - Accelerador d'adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d'aire/plastificant 
     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada  
ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 
l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 
formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant  

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02  
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran 
de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 
12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel 

fabricant  
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per 
objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per 
millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant 
l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
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- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 
que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant 
el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa 
consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat 
d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  
     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de 
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial  
     - Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
     - Contingut en aire <= 2% en volum  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que 
té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 
endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó 
o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la 
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
(UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte accelerar el procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció 
desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó 
projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució 
en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 
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(UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, 
que queden retingudes desprès de l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  
Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar 
l'inici de l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter 
d'assaig amb additiu  

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o 
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en 
aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 
resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda 
permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de 
silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) 
no superin <=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres 
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat 
<=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de 
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar 
el 10% del pes de ciment.  
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus 
CEM I  
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  
CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió 
provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 
electrostàtica o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a 
les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. 
A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el 
formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  
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Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui 
< 10 mm) 
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85%  
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci 
lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per 
objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de 
la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i 
ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre 
i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  

ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de 
formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE 7-244): 0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
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característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les 
propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 
70 cm d'amplària.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les 
diverses fraccions granulomètriques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros 
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios 
de conformidad.  
ÚS PER A FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 

 - Productes per a formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la 
fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE 
EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 
funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 
assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari  

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
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- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A 
FORMIGÓ:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 
estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 
cas  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A 
MORTER:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 
estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació: ZA.3 

     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 

     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a la norma EN 934-3 

     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

     - Designació del producte 

     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 
cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A 
FORMIGONS:  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la 
fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE 
EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 
funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 
característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 
assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

A la fulla de subministrament hi ha de constar: 
- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Identificació del peticionari 

- Data d'entrega 

- Designació de l'additiu 

- Quantitat subministrada 

- Identificació del lloc de subministrament  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a formigons, morters i pastes:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari  

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

La documentació ha d'incloure també: 
- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 
assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 450-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 
d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 13263-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat 

d'acord a les condicions exigides.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar 
l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
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OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 
els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a 
l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, 
permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º 
de l'EHE.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 
formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 
inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de 
l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística 
equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
COLORANT:  
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 
corresponent certificat de garantia del fabricant.  
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista 
dels resultats dels assaigs previs realitzats.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 
formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 
inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de 
l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística 
equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
ADDICIONS:  
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, 
permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º 
de l'EHE. 
 

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B0A ‐ FERRETERIA 

B0A1 ‐ FILFERROS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
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El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de 
PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 
6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 
de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro.  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B0A ‐ FERRETERIA 

B0A3 ‐ CLAUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 
per a unir els bastiments amb les parets.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
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ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  
 

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B0A ‐ FERRETERIA 

B0A6 ‐ TACS I VISOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   B0A62F90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser 
per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 
pel cargol.  
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 
fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. 
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B0B ‐ ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2 ‐ ACER EN BARRES CORRUGADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   B0B27000,   B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la 
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 
espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 

UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 

en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): 
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  
 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa): 
 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
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Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 

de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 

40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 

amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha 
de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
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- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques 
anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º 
de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el 
compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració 
d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-
08  
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 

               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 
l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 
anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, 
signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A 
més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els 
resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de 
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques 
sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 
control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 
barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament 
de ruptura  
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, 
que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o 
la seva fabricació en obra:  
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  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització 
de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 
provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre 
una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la 
realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si 
l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 
els assaigs sobre una única proveta.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  
d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només 
caldrà determinar l'altura de la corruga.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els 
trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes 
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o 
conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la 
soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 
i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 
en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que 
disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà 
el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es 
tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna 
especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat 
amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà 
de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a 
l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas 
contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
 

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B0D ‐ MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 ‐ TAULONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 

¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+  
- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B0D ‐ MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0DZ ‐ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   B0DZA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de 
treball a les bastides i els encofrats.  
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per 
a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
 
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, 
i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus 
possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar 
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per 
tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
 
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant.  
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Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo.  
 

B0 ‐ MATERIALS BÀSICS 

B0E ‐ MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 

B0E2 ‐ BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   B0E244L6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades 
en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries 
interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la 

categoria I.  
 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  
- Llis  
- Rugós  
- Amb relleu especial  
- Esmaltats  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 
pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.  
Els extrems poden ser llisos o encadellats.  
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència 
del possible revestiment.  
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, 
ample i alt.  
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  
 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
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- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de la categoria I o II  
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  
 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares 
exposades a exteriors:  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  
 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  
 
Característiques complementàries:  
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb 
substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. 
S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (áridos densos y ligeros).  
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: 
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant 
ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
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 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 
de la següent informació:  
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
     - Referència a la norma UNE-EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o 
autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi 
de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest 
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF 
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la 
resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  
 
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 
que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-
EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 
industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en 
cada assaig.  
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la 
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula 
A1 de la norma UNE-EN 771-3.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del  
fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del 
Contractista.  
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes 
les peces resultin satisfactoris.  
 

BB ‐ MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBM ‐ MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM3 ‐ CARTELLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  BBM31300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Rètols per a senyalització.  
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S'han considerat els materials següents:  
- Alumini extruït  
- Acer galvanitzat  
 
S'han considerat els acabats següents:  
- Amb pintura no reflectora  
- Amb làmina reflectora  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com 
a suport, compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 
135312 i UNE 135314.  
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.  
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75)  
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han 
d'estar preparats per a la unió amb l'element mitjançant cargols o abraçadores.  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.  
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no 
reflectora, o làmina reflectora d'intensitat normal o alta.  
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent.  
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir  
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA:  
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:  
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la 

norma UNE 135331  
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.  
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol 

altra imperfecció superficial  
 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:  
- Brillantor especular a 60°C:  > 50%  
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  
 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  
ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA:  
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, 
segons la seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta 
resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable 
per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.  
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de 

vidre encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una 
resina o aglomerant transparent amb la pigmentació adequada.  Aquesta resina, per la part 
posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes 
integrats en la cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços 
de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat 
considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat 
lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc.  

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en 
sentit contrari.  
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 
48073 i UNE 48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334.  
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, 
flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics.  
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, 
el xilol i el toluè.  
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La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial.  
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135330.  
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades  
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir  
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir  
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir  
Condicions de la làmina reflectora:  
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 
0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10%  
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT:  
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb 
un reforç perimetral de 40 mm, unides entre elles i l'element de suport mitjançant un conjunt de 
grapes d'alumini.  
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2  
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2  
Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7%  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60  
Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm  
Toleràncies:  
- Amplària:  ± 1,10 mm  
- Amplària del reforç perimetral:  ± 0,66 mm  
- Gruix:  ± 0,15 mm  
- Planor:  ± 0,8 mm  
- Angles:  ± 2°  

- Rectitud:  ± 0,2%  
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT:  
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat en 
calent, de 175 mm d'amplària, amb una sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç 
perimetral de 30 mm, unides entre elles i l'element de suport mitjançant un conjunt de grapes 
d'acer galvanitzat.  
Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2  
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310):  >= 256 g/m2  
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir  
Puresa del zinc:  >= 99%  
Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm  
Toleràncies:  
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L  
- Planor:  ± 1,5 mm  
- Gruix:  ± 0,13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. 
A l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb 
el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras.  
RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:  
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* Recomendaciones para el empleo placas reflectantes en señalización vertical de carreteres 84. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retrorreflectantes 
mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.  
RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA:  
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no 
retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos de ensayo.  
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT:  
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por 
extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo.  
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT:  
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo 
A. Características y métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents 
comprovacions:  
- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de 
qualitat on es garanteixen les condicions del plec. 
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat 
del fabricant.  
L'acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d'acord al pla de 
mostreig establert per a un "nivell d'inspecció I" i "nivell de qualitat acceptable" (NCA) de 4,0 per a 
inspecció normal, segons la norma UNE 66-020:  
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de 
control definides. 

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

BR3  ‐  CONDICIONADORS  QUÍMICS  I  BIOLÒGICS  DEL  SÒL  I  MATERIALS  PER  A 
ACABATS SUPERFICIALS 

BR34 ‐ ESMENES BIOLÒGIQUES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  BR34J000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics 
- Bioactivador microbià  
 
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:  
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una 
matriu orgànica de turba negre.  
Contingut d'àcids húmics i fúlvics:  22%  
Contingut de microorganismes:  2800 milions/g  
Contingut de matèria orgànica:  30%  
Grandària màxima:  2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envasos tancats i precintats.  
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus 
d'humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  

- Designació del producte que conté  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa  

 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a 

les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 

documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 

10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 
la determinació de:  

     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N 
orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 
garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de 
condicions tècniques.
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BR  ‐ MATERIALS PER A JARDINERIA  I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE 
AMBIENTAL 

BR3  ‐  CONDICIONADORS  QUÍMICS  I  BIOLÒGICS  DEL  SÒL  I  MATERIALS  PER  A 
ACABATS SUPERFICIALS 

BR36 ‐ ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   BR361100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per 
aglomeració de les seves partícules.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser transparent, viscós i inodor.  
Ha de ser hidropermeable.  
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.  
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.  
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superios que poguessin patir contaminació 
per deriva del producte o arrossegament.  
Viscositat:  Aprox. 50000 cps  
pH:  6  
Toxicitat:  No tòxic  
Càrrega elèctrica:  Aniònica  
Toleràncies:  pH:  ± 1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

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

BR3  ‐  CONDICIONADORS  QUÍMICS  I  BIOLÒGICS  DEL  SÒL  I  MATERIALS  PER  A 
ACABATS SUPERFICIALS 

BR3A ‐ ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  BR3A7000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adobs simples:  
     - Nitrat càlcic 15% GR 
     - Sulfat amònic 21% GR 
     - Nitrat amònic 33,5% GR 
     - Superfosfat de calç 18% GR 
     - Superfosfat de calç 45% GR 
     - Sulfat potàsic 50-52% Crs  
- Adobs binaris:  
     - Nitrat potàsic (13-0-46%) GR 
     - Fosfat biamònic (13-46-0%) GR  
- Adobs ternaris:  
     - (12-12-17% 2MgO) GR 
     - (15-5-20% 2MgO) GR 
     - (20-5-10% 3,2MgO) GR  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.  
Estat físic: 
- GR:  Sòlid granulat 
- CrS:  Sòlid cristal·lí  
Riquesa (Percentatge expressat en p/p): 
- Nitrat càlcic 15% GR:  >= 15% N 
- Sulfat amònic 21% GR:  >= 21% N 
- Nitrat amònic 33,5% GR:  >= 33,5% N 
- Superfosfat de calç 18% GR:  >= 18% P2O5 
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- Superfosfat de calç 45% GR:  >= 45% P2O5 
- Sulfat potàsic 50-52% Crs:  >= 50-52% K2O 
- Nitrat potàsic (13-0-46%) GR:  >= 13% N i 46% K2O 
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR:  >= 13% N i 46% P2O5 
- (12-12-17% 2MgO) GR:  >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO 
- (15-5-20% 2MgO) GR:  >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO 
- (20-5-10% 3,2MgO) GR:  >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Designació del producte que conté  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 

- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, 
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 
la determinació de:  
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N 
orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 
garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de 
condicions tècniques. 
 

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

BR3  ‐  CONDICIONADORS  QUÍMICS  I  BIOLÒGICS  DEL  SÒL  I  MATERIALS  PER  A 
ACABATS SUPERFICIALS 

BR3P ‐ TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   BR3PAN00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Terra vegetal 
- Terra àcida 
- Terra volcànica 
- Escorça de pi 
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- Encoixinament per a hidrosembra  
 
TERRA VEGETAL:  
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.  
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt 
contingut de matèria orgànica.  
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació 
d'adobs orgànics.  
Mida dels materials petris:  <= 20 mm  
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm  
 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10%  
 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5  
 
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:  
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.  
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica:  > 4%  
 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 

- pH:  5 <= pH <= 6,5  
 
TERRA VOLCÀNICA:  
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.  
Granulometria:  4 - 16 mm  
Calç:  < 10%  
Densitat aparent seca:  680 kg/m3  
ESCORÇA DE PI:  
Escorça de pi triturada i completament fermentada.  
Calç:  < 10%  
pH:  6  
Densitat aparent seca:  230 kg/m3  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i 
paper reciclat.  
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.  
Grandària màxima:  25 mm  
Composició: 
- Cel·lulosa desfibrada:  40% 
- Palla de cereal:  50% 
- Paper reciclat:  60%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:  
Subministrament: En sacs o a granel.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:  
Subministrament: En bales empaquetades.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Als sacs hi han de figurar les següents dades:  
- Identificació del producte  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Pes net  
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com 
s'indica a les especificacions. 
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, 
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.  
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència 
de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb 
la determinació de:  
     - Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua. 
     - Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5). 
     - Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama. 
     - Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat). 
     - Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N 
orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 
de procediment corresponents.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de 
garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de 
condicions tècniques.  
 

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

BR4 ‐ ARBRES I PLANTES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC: BR4U1G00,  BR4FF814,  BR4GJ813,  BR4HR616. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES 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  
- Llavors de barreges de cespitoses 
- Pans d'herba de barreges de cespitoses  
 
S'han considerat les formes de subministrament següents:  
- En contenidor  
- Amb pa de terra  
- Amb l'arrel nua  
- Llavors 
- Pa d'herba  
 
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.  
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L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa 
al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i malalties que puguin 
afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los 
patit anteriorment.  
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la 
capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part 
subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es 
recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o 
superiors a 2 cm en els arbusts.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig 
en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d'estar intacte, 
compacte i ple d'arrels.  
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del 
contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de fer d'acord 
amb les indicacions de la norma NTJ 07A.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva 
espècie i mida.  
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.  
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.  
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de 
l'espècie-varietat.  
ARBRES PLANIFOLIS:  
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.  
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.  
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.  
Alçaria del pa de terra: 
- Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa de terra x 1,2  
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc.  
 

PALMERES I PALMIFORMES:  
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, 
l'estípit ha de ser recte i vertical. 
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir 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%  
 
CESPITOSES:  
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les 
especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions de la norma 
NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i 
d'aspecte desitjat.  
 
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:  
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als 
indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies utilitzades  
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.  
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de 
nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o la qualificació per 
al seu ús.  
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes 
cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al quadre I.5 de 
l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.  
 
CESPITOSES EN PA D'HERBA:  
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 
10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de l'herbàcia.  
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.  
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i 
no han de tenir zones sense vegetació.  
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.  
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Gruix de la coberta vegetal:  1,5 cm 
Subministrament per plaques: 
- Dimensions:  >= 30x30 cm 
Subministrament en rotlles: 
- Amplària:  >= 40 cm 
- Llargària:  <= 250 cm 
Toleràncies: 
- Gruix de la coberta vegetal:  ± 0,5 cm  
 
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 llargaria 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.  
BARREGES DE LLAVORS:  
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 
8 de la norma NTJ 07N. 
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte 
amb el terra.  

PA D'HERBA:  
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 
2,5 m. 
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si 
això no es possible cal utilitzar camions frigorífics. 
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot 
emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense que passin 24 h 
de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
* NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Calidad general del material vegetal.  
CONÍFERES I RESINOSES:  
* NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Coníferas y resinosas.  
PALMERES:  
* NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Palmeras.  
ARBRES DE FULLA CADUCA:  
* NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Árboles de hoja caduca.  
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:  
* NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Árboles de hoja perenne.  
ARBUSTS:  
* NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Arbustos.  
ENFILADISSES:  
* NTJ 07I:1995 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Trepadoras.  
CESPITOSES:  
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* NTJ 08S:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembras y céspedes.  
 
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  
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE 
LLAVORS:  
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Gènere, espècie i varietat 
- Qualitat i poder germinatiu 
- Nom del subministrador 
- Data de caducitat  
 
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 
105ºC) 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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3. ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 ‐ ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D07 ‐ MORTERS I PASTES 

D070 ‐ MORTERS SENSE ADDITIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   D0701821. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte.  
 

D0 ‐ ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D07 ‐ MORTERS I PASTES 

D071 ‐ MORTERS AMB ADDITIUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   D0714911. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte.  
 

D0 ‐ ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D0B ‐ ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  D0B27100,  D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves 
condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no 
ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
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En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
 
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  
 
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 
trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 
precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
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).  
 

4. PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 ‐ DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G21 ‐ DEMOLICIONS I ENDERROCS 

G213 ‐ ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  G2131123. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  

- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  

 
S'han considerat els materials següents:  

- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  

 
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és 
<= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
 
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues.  
 
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 
barana i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 

G2 ‐ DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G22 ‐ MOVIMENTS DE TERRES 

G221 ‐ EXCAVACIONS EN DESMUNT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC: G221110X,  G2211101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus d'excavació següents:  
- Excavació en terra amb mitjans mecànics  
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora  
- Excavació en roca mitjançant voladura  
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:   
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió  
 
Excavacions amb explosius:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de l'excavació i de la situació de les barrinades 
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius 
- Càrrega i encesa de les barrinades 
- Control posterior a l'explosió de les barrinades 

- Càrrega de la runa sobre el camió  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%.  
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o 
camions.  
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions 
especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
 
EXCAVACIONS EN ROCA:  
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional.  
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments.  
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada.  
 
TERRA VEGETAL:  
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en el seu 
defecte, l'especificat per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
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Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir 
totes les lectures topogràfiques.  
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del 
terreny no excavat.  
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles alteracions 
en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens següents: 
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades 
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació 
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres 
- Talussos provisionals excessius  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment 
de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció 
no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà 
d'extreure després manualment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos.  
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i 
cunetes), s'han de fer com més aviat millor.  
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació.  
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals.  

 
EXCAVACIONS EN ROCA:  
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa 
més baixa del ferm i s'ha de reblir amb material adequat.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos.  
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries d'acord 
amb les instruccions de la DF.  
 
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:  
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels 
detonadors.  
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus 
d'estructures properes i la separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests 
paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a realitzar, s'ha de fer segons el que 
determina l'UNE 22381.  
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 
22381 en funció del tipus d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups 
definits en l'article 3 de la mateixa norma.  
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de 
seguretat necessàries.  
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny 
o altres circumstàncies ho fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa 
de voladures.  
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, 
detonadors i explosius, s'han de regir per les disposicions vigents, complementades amb les 
instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.  
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb 
explosius.  
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les 
descàrregues amb prou antelació per a evitar possibles accidents.  
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.  
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús 
definitiu previst.  
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar 
retinguda, s'han de reblir aquestes cavitats amb material adequat.  
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha 
d'utilitzar detonadors de microretard per a l'encesa.  
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La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es 
pot reduir la càrrega al 55%.  
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, 
travaments dels cartutxos d'explosiu, etc.  
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les 
mesures oportunes, utilitzant l'explosiu adequat.  
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense 
prendre precaucions especials aprovades per la DF.  
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.  
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la 
detonació dels mateixos per mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas 
d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic que no propagui la flama.  
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada 
teòricament.  
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega 
de les barrinades, si no ho autoritza explícitament la DF.  
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.  
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.  
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, 
inclús a l'aire lliure.  
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al 
començament del cordó, amb el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.  
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa 
persona que va preparar l'enceb.  
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.  
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.  
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin 
espurnes o càrregues elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir 
angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels cartutxos, els cordons o les metxes.  
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.  
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament 
senyalitzada.  
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos 
estan sota vigilància per mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.  
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.  
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està 
resguardat. Ha de ser l'últim en deixar el tall i posar-se a resguard.  

Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant 
especial atenció a la possible existència de barrinades fallides.  
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un 
d'ells pugui provocar projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs 
i avisar a la DF.  
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb 
l'autorització expressa de la DF i seguint les seves indicacions.  
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa 
testimoni, quan s'utilitzi, ha de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.  
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat 
menys detonacions que barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.  
Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de 
neutralitzar el més aviat possible seguint les indicacions de la DF.  
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.  
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents 
estranyes. No s'han d'encebar explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es 
produeixin tempestes.  
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. 
No poden estar en contacte amb elements metàl·lics.  
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser 
disparats amb seguretat.  
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a 
l'accionament de l'explosor.  
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha 
de tenir sempre les manetes del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser 
homologats.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 
plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega 
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
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No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera 

G2 ‐ DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G22 ‐ MOVIMENTS DE TERRES 

G22D ‐ ESBROSSADA DEL TERRENY 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   G22D3011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució 
de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La superfície resultant ha de ser l'adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.  
No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de 
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han 
de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de 
compactació.  
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte, 
l'especificat per la DF. Només en els casos en que la qualitat de la capa inferior aconsellin mantenir 
la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no 
han de patir cap desperfecte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles d'alçària 
inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF.  
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb les 
precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.  
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha 
de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha 
d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar 
materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.  
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S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 

G2 ‐ DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R ‐ GESTIÓ DE RESIDUS 

G2RA  ‐ DISPOSICIÓ DE  RESIDUS  A  INSTAL∙LACIO  AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC: G2RA7FD0,   G2RA8E00,   G2RA73G0. 
 
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 CRITERIS 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.  
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. 
 

G2 ‐ DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R ‐ GESTIÓ DE RESIDUS 
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G2RZ  ‐ CÀRREGA  I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL∙LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   G2RZ4237. 
 
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 CRITERIS 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, 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.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
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. 
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G3 ‐ FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

G32 ‐ MURS DE CONTENCIÓ 

G325 ‐ FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  G3251CH3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, 
amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del 
formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  

- Murs de contenció  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  

 
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en 
especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) 
en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-
08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
 
MURS DE CONTENCIÓ:  
Toleràncies d'execució:  

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Distància entre junts: ± 200 mm  
- Amplària dels junts: ± 5 mm  
-  Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm 
     - H > 6 m.  Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm  

- Gruix (e): 
     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm 
     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm 
     - Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm  

- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m  
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm  
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
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La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments 
de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la 
humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
de l'element.  
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
 
MURS DE CONTENCIÓ:  
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
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 D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 

d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat.  

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals.  
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- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 
norma EHE-08.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

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

- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 

materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars.  

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la 
norma EHE-08.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal 
de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de 
l'element formigonat.  
 

G3 ‐ FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 

G32 ‐ MURS DE CONTENCIÓ 

G32B ‐ ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  G32B3101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
 
S'han considerat les armadures per als elements següents:  

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

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

 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 
i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
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La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no 
resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 
dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 
prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 
de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 
part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de 
la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça 
i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
 
Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

 
 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 
36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen 
el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a 
la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
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Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura 
constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de 
l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l'element compost)  

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 

G4 ‐ ESTRUCTURES 

G4E ‐ ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
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G4E2 ‐ PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   G4E25622. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment 
o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter 
mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig de les parets 
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter  

 
CONDICIONS GENERALS:  
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 
DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 
armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  
Les filades han de ser horitzontals.  
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça.  
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord 
amb els criteris fixats per la DF.  
Les obertures han de portar una llinda resistent.  
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.  

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i 
armades, formant un pilar del terra al sostre.  
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en 
qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element 
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels 
junts han de complir l'especificat a la DT.  
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 
mm.  
 
Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  
 
Massissat del junt vertical: 

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  
Toleràncies d'execució:  
 
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
- Aplomat en una planta: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 50 mm  
- Axialitat:  ± 20 mm  
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  
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-  Gruix: 
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5% 
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 
d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts 
afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que 
s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu 
hidrofugant.  
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, 
per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la 
peça i el morter i tornar-la a col·locar.  
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha 
de quedar compactat i sense buits dins de les peces.  
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la 
pressió del formigó fresc.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 
resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 
de pluja sobre els materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 
els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments.  
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i 
ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels 

següents punts:  
     - Humitat dels blocs 
     - Col·locació 
     - Obertures 
     - Travat 
     - Junts de control  
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  

 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en 
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 
d'execució.  
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
 

GB ‐ PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

GBB ‐ SENYALITZACIÓ VERTICAL 

GBB4 ‐ CARTELLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:  GBB43110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  

- Rètols  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  

- Vials públics  
- Vials d'ús privat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 
- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  

 
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes 
al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin 
variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  

- Verticalitat:  ± 1°  
 
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que 
hi hagi un camió situat per davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  



 

Plec de Condicions Tècniques 
 PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L’ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3 

 

80 

 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I 
RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 
135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
RÈTOLS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, 
de la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 
     - Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 

colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant 
cada 20unitats. 

     - Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en 

l'apartat de control de materials (S).  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es 

corresponen als indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 

GR ‐ MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 

GR7 ‐ SEMBRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC:   GR7217G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Implantació de gespa per diferents procediments.  
S'han considerat els procediments següents:  

- Sembra directa  
- Hidrosembra  

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

- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Sembra de les llavors 
- Cobertura de les llavors amb sorra de riu, en el seu cas 
- Consolidació del sòl i allisada de la superfície de l'àrea de gespa mitjançant corronat, en el seu 

cas 
- Primera sega, en el seu cas 
- Protecció de la superfície sembrada  

 
Hidrosembra: 
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- Comprovació i preparació de la superfície a hidrosembrar 
- Barreja de les llavors, l'aigua, l'encoixinament, l'adob, el bioactivador i l'estabilitzador a la 

hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada 

 
Hidrocobertura: 

- Barreja de l'aigua, l'encoixinament i l'estabilitzador a la hidrosembradora 
- Projecció de la barreja al terreny 
- Protecció de la superfície sembrada  

 
CONDICIONS GENERALS:  
La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuïts amb la 
màxima regularitat i uniformitat.  
La superfície a implantar ha de tenir el nivell previst.  
Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactació.  
 
SEMBRA DIRECTA:  
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 15 a 35 g/m2.  
Abans de la sembra, la superfície a implantar ha de tenir la consistència de gra fi.  
 
HIDROSEMBRA:  
Projecció a pressió sobre el terreny d'una barreja d'aigua, llavors, fixador, fertilitzant i 
encoixinament. Pot incloure coadjuvants biològics i additius.  
La dosi de sembra de la barreja de llavors ha de ser de 10 a 35 g/m2, amb una quantitat 
recomanada de 2 a 5 llavors/cm2.  
L'acabat superficial ha de ser suficientment rugós per a afavorir l'adherència dels materials 
projectats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha d'implantar mai en sòls glaçats, excessivament secs o excessivament molls, ni en 
condicions meteorològiques molt desfavorables. En especial s'han d'evitar els dies ventosos i els 
dies amb temperatures elevades.  

Abans de començar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetació espontània i les 
llavors de males herbes.  
S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sòl.  
Cal retirar de la superfície les pedres i tota mena de deixalles, així com els materials de difícil 
descomposició de diàmetre superior a 2 cm.  
En els treballs d'implantació d'àrees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en 
matèries de seguretat i salut necessàries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir 
al màxim els riscs.  
 
SEMBRA DIRECTA:  
La sembra s'ha de realitzar en condicions meteorològiques favorables. Quan la temperatura del 
sòl sigui superior als 8-12ºC, i estigui suficientment humit.  
Les llavors s'han de distribuir de manera uniforme i homogènia.  
En el cas de sembra en talussos s'ha de distribuir més quantitat de llavors a la part alta del talús i 
a les voreres.  
Les llavors s'han d'incorporar al sòl cobrint-les amb una capa de material de cobertura una o dues 
vegades el diàmetre màxim de la llavor, i en cap cas superior a 1 cm.  
Una vegada la gespa ha assolit una alçària entre 40-60 mm s'ha d'efectuar la primera sega.  
No s'ha de segar mai, d'una vegada, més del 30% de l'alçària foliar de la gespa.  
Les restes de la sega no s'han de deixar sobre la gespa.  
 
HIDROSEMBRA:  
A les zones de clima mediterrani s'ha de dur a terme a la fi de l'estiu-tardor o la fi de l'hivern-
primavera i a les zones de clima subalpí a la fi de l'estiu.  
Des del moment que s'afegeixin les llavors a la barreja d'hidrosembra fins al moment en que s'inicia 
l'operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 minuts.  
No s'ha de començar l'execució de la hidrosembra fins que no s'hagi aconseguit una barreja 
homogènia de tots els seus components.  
S'ha d'executar des de la base del talús, de baix a dalt.  
L'expulsió de la barreja s'ha de realitzar descrivint cercles o en zig-zag.  
En cas que la quantitat d'encoixinament prevista sigui gran, 150-200 g/m2 o més, la hidrosembra 
s'ha de fer en dues fases.  
La barreja s'ha d'hidrosembrar uniformement a tota la zona d'implantació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIÓ EN PA D'HERBA O IMPLANTACIÓ PER RIZOSEMBRA:  
* NTJ 08G:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Siembra e implantación de céspedes y praderas.  
HIDROSEMBRA:  
* NTJ 08H:1996 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material 
vegetal. Hidrosiembras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'executar l'hidrosembra. 
- Inspecció visual del procés, amb especial atenció a la uniformitat i intensitat del reg.  
- Durant l'execució de la hidrosembra, amb una freqüències de dues sèries cada 10.000 m2, 

es determinarà el contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra, 
mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LLAVORS PER HIDROSEMBRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LLAVORS 
PER HIDROSEMBRES:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
 

 

A Barcelona, Novembre de 2016, 

L’autor del Projecte 

 

 

 

Javier Solís Delfín 

Enginyer de camins, canals i Ports 
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PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3
Capítol 01  MUR

1 F221C420 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY COMPACTE, AMB
MITJANS MECÀNICS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació T longitud amplada
2 23,000 1,500 34,500

TOTAL AMIDAMENT 34,500

2 F31525H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIIB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Alçada
2 23,000 1,500 0,300 10,350

TOTAL AMIDAMENT 10,350

3 G4E26821 M2 PARET ESTRUCTURAL DE 30 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT FORADAT, R-6, DE
400X200X300 MM, DE CARA VISTA, LLIS, GRIS, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS, CATEGORIA I
SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:3 (15
N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA
PARET DE 3 N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Alçada
2 ampliació 35,000 0,400 14,000
3 nou mur 23,000 1,800 41,400

TOTAL AMIDAMENT 55,400

4 G4EZ72B4 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, HA-25/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Alçada Ample Coef,
2 ampliació 35,000 0,400 0,500 0,500 3,500
3 nou mur 23,000 1,800 0,500 0,500 10,350
4 mur existent 25,000 1,500 0,500 0,500 9,375

TOTAL AMIDAMENT 23,225

5 G4EZ2000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 PER A
L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MURET T
2 FI 12 cada 20 T Longitud Alçada Distància Kg/m
3 ampliació 35,000 0,400 0,200 1,130 573,475
4 nou mur 23,000 1,800 0,200 1,130 740,715
5 F0NAMENTACIÓ T
6 FI 12 CADA 25 T Longitud Longitud arm, Distància kg/m
7 nou mur 23,000 1,800 0,250 1,130 140,346

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

AMIDAMENTS Pàg.: 2

8 FI 12. ARMAT LONGITUDINAL T Longitud Unitats Distància kg/m
9 nou mur 23,000 6,000 1,000 1,130 155,940

10 ALETA T
11 aleta reixa 2,000 1,800 0,200 2,500 1,800

TOTAL AMIDAMENT 1.612,276

6 G4E2X821 M PEÇA DE CORONACIÓ DE MUR DE NICORELLA DE 50 CM DE GURIX, EN FORMA DE U, GRIS,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:3 (15 N/MM2), AMB ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 ampliació 35,000 35,000
3 nou mur 23,000 23,000
4 mur camí existent 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 E83B74JA000C M2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB PEDRA NICORELLA, PREU
ALT, DE 30 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES I DE 2501 A 6400 CM2,
COL·LOCADA AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) REF. B12901002 DE LA SERIE ADHESIUS
CIMENTOSOS DE BUTECH, I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) REF. P01FJ500 DE LA
SERIE MORTER DE REJUNTAT CIMENTÒS ESPECIAL UNIVERSAL DE BASF-CC. ALTRES ARTICLES:
REF. P01DW270 DE LA SERIE PCI LASTOFLEX DE BASF-CC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud alçada cares
2 ampliació 35,000 0,400 2,000 28,000
3 nou mur 23,000 1,000 2,000 46,000
4 mur camí existent 32,000 1,200 2,000 76,800
6 altres 12,000 1,000 2,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 174,800

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3
Capítol 02  ACTUACIONS AL CANAL

1 FR11Z000 M2 NETEJA MANUAL DE TERRENY I DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISCE
RECOLLINT LA BROSSA. GRAU DE DESBROSSADA EN FUNCIÓ DE LA DIRECCIÓ D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T LONGITUD AMPLE
2 TALÚS 60,000 3,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

2 FR11Z002 M2 NETEJA MANUAL DE TERRENY DE FONS DE CANAL RECOLLINT LA BROSSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Fons del canal 60,000 2,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 GY00X002 UD REIXA DE DESBASTAMENT CONSTRUIDA AMB PERFILS RECTANGULARS D'ACER INOXIDABLE
QUALITAT AISI 316L, UNITS EN LA PART SUPERIOR I INFERIOR PER CADA COSTAT PER A
ANCORATGE. S'INCORPOREN UNS PASSAMANS HORITZONTALS PER A IMPLANTACIÓ A OBRA, EN LA



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

AMIDAMENTS Pàg.: 3

PART INFERIOR S'INCORPOREN UNA XAPA DOBLEGADA LA QUAL S'AJUSTA AMB FACILITAT A LES
MESURES NECESSÀRIES. INCLOU CUBETO DE RECOLLIDA EN CACER INOXIDABLE QUALITAT AISI
316L, FONS PERFORAT I MANETAS INCORPORADES PER A LA SEVA MANIPULACIÓ. INCLOU RASCLET
MANUAL AMB MÀNEC TUBULAR D'1.200 MM DE LONGITUD (ESTÀNDARD), CONSTRUCCIÓ EN ACER
INOXIDABLE QUALITAT AISI 316L. (AMPLE ESTÀNDARD 300 MM). INCLOU LA CONSTRUCCIÓ DE MUR
LATERAL AMB BLOCS, FORMIGÓ ARMAT, COBERT AMB MORTER HIDRÒFUG. I RESTA D'OBRA
NECESSÀRIA PER LA FIXACIÓ DE LA REIXA. iNCLOU BARANA D'ACER INOXIDABLE NORMATIVA AMB
PORTA CENTRAL PER ACCÉS A LA REIXA.
INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER FER UN DESVIAMENT DE LES AIGÜES PER EXECUTAR LA
SABATA DE L'ALETA. TOTALMENT ACABAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3
Capítol 03  JARDINERIA

1 FR3P2111 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Ample Profunditat
2 Condicionament J-1 60,000 3,000 0,200 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

2 FR66211B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1,5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT
DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER
REG

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Densitat
2 TALÚS 60,000 2,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 GR7217G0 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3 SEGONS NTJ 07N, AMB
UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA
CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2.
INCLOU LA HIDROSREMBRA MANUAL EN ELS LLOCS ON NO HI ARRIBI LA BOMBA DEL CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 3,000 180,000

TOTAL AMIDAMENT 180,000

4 GR4GJ813 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Densitat
2 TALÚS 60,000 2,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

1 PA090017 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE RESIDUS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 PP0000SS U PARTIDA SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3
Capítol 06  ALTRES

1 PA090010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE POSSIBLES IMPREVISTOS DURANT L'OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PA09X010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REHABILITACIÓ DE L'ESTANY ACTUAL SEGONS INDICACIONS
DE LA PROPIETAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E83B74JA000C M2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB PEDRA
NICORELLA, PREU ALT, DE 30 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE
VORES I DE 2501 A 6400 CM2, COL·LOCADA AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004)
REF. B12901002 DE LA SERIE ADHESIUS CIMENTOSOS DE BUTECH, I REJUNTAT AMB
BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) REF. P01FJ500 DE LA SERIE MORTER DE REJUNTAT
CIMENTÒS ESPECIAL UNIVERSAL DE BASF-CC. ALTRES ARTICLES: REF. P01DW270
DE LA SERIE PCI LASTOFLEX DE BASF-CC

131,45 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-2 F221C420 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS

7,96 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-3 F31525H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIIB, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

89,85 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-4 FR11Z000 M2 NETEJA MANUAL DE TERRENY I DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL
DE FIL O DISCE RECOLLINT LA BROSSA. GRAU DE DESBROSSADA EN FUNCIÓ DE LA
DIRECCIÓ D'OBRA.

1,79 €

(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-5 FR11Z002 M2 NETEJA MANUAL DE TERRENY DE FONS DE CANAL RECOLLINT LA BROSSA. 3,68 €
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-6 FR3P2111 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

44,59 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 FR66211B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1,5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ
BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

1,67 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-8 G4E26821 M2 PARET ESTRUCTURAL DE 30 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X300 MM, DE CARA VISTA, LLIS, GRIS, AMB COMPONENTS
HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:3 (15 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2

34,57 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 G4E2X821 M PEÇA DE CORONACIÓ DE MUR DE NICORELLA DE 50 CM DE GURIX, EN FORMA DE U,
GRIS, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:3 (15 N/MM2),
AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2

49,26 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-10 G4EZ2000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
400 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0,75 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-11 G4EZ72B4 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, HA-25/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT

75,65 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 GR4GJ813 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN
CONTENIDOR D'1,3 L

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-13 GR7217G0 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3
SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA
VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2),
ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000
M2. INCLOU LA HIDROSREMBRA MANUAL EN ELS LLOCS ON NO HI ARRIBI LA BOMBA
DEL CAMIÓ.

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-14 GY00X002 UD REIXA DE DESBASTAMENT CONSTRUIDA AMB PERFILS RECTANGULARS D'ACER
INOXIDABLE QUALITAT AISI 316L, UNITS EN LA PART SUPERIOR I INFERIOR PER
CADA COSTAT PER A ANCORATGE. S'INCORPOREN UNS PASSAMANS
HORITZONTALS PER A IMPLANTACIÓ A OBRA, EN LA PART INFERIOR S'INCORPOREN
UNA XAPA DOBLEGADA LA QUAL S'AJUSTA AMB FACILITAT A LES MESURES
NECESSÀRIES. INCLOU CUBETO DE RECOLLIDA EN CACER INOXIDABLE QUALITAT
AISI 316L, FONS PERFORAT I MANETAS INCORPORADES PER A LA SEVA
MANIPULACIÓ. INCLOU RASCLET MANUAL AMB MÀNEC TUBULAR D'1.200 MM DE
LONGITUD (ESTÀNDARD), CONSTRUCCIÓ EN ACER INOXIDABLE QUALITAT AISI 316L.
(AMPLE ESTÀNDARD 300 MM). INCLOU LA CONSTRUCCIÓ DE MUR LATERAL AMB
BLOCS, FORMIGÓ ARMAT, COBERT AMB MORTER HIDRÒFUG. I RESTA D'OBRA
NECESSÀRIA PER LA FIXACIÓ DE LA REIXA. iNCLOU BARANA D'ACER INOXIDABLE
NORMATIVA AMB PORTA CENTRAL PER ACCÉS A LA REIXA.
INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER FER UN DESVIAMENT DE LES AIGÜES PER
EXECUTAR LA SABATA DE L'ALETA. TOTALMENT ACABAT

22.346,77 €

(VINT-I-DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 PP0000SS U PARTIDA SEGURETAT I SALUT 2.961,51 €
(DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

Barcelona, Novembre de 2016

L´autor del projecte,

Javier Solís Delfín
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E83B74JA00 M2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M, AMB PEDRA
NICORELLA, PREU ALT, DE 30 MM DE GRUIX AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE
VORES I DE 2501 A 6400 CM2, COL·LOCADA AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004)
REF. B12901002 DE LA SERIE ADHESIUS CIMENTOSOS DE BUTECH, I REJUNTAT AMB
BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) REF. P01FJ500 DE LA SERIE MORTER DE REJUNTAT
CIMENTÒS ESPECIAL UNIVERSAL DE BASF-CC. ALTRES ARTICLES: REF. P01DW270
DE LA SERIE PCI LASTOFLEX DE BASF-CC

131,45 €

B081D060KCI KG ADDITIU PER A LA CONFECCIÓ D'ADHESIUS DEFORMABLES I IMPERMEABLES, PCI
LASTOFLEX, DE BASF-CC, REF. P01DW270 DE LA SERIE PCI LASTOFLEX DE BASF-CC

5,41800 €

B0711024H6C KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2-TE SEGONS UNE 12004, COLOR GRIS, D'ELASTICITAT
MITJANA, TIXOTRÒPIC, AMB CIMENTS D'ALTA RESISTÈNCIA I ADDITIUS, DE
PERLLONGAT TEMPS D'APLICACIÓ, REF. B12901002 DE LA SERIE ADHESIUS
CIMENTOSOS DE BUTECH

4,85100 €

B05A2203K8T KG MORTER DEFORMABLE I IMPERMEABLE PER AL REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES EN BALCONS, TERRASSES I SÒLS AMB CALEFACCIÓ RADIANT,
CLASSIFICACIÓ SEGONS EN 13888 COM CG2, PCI PERICOLOR FLEX, DE BASF-CC,
REF. P01FJ500 DE LA SERIE MORTER DE REJUNTAT CIMENTÒS ESPECIAL
UNIVERSAL DE BASF-CC

0,47250 €

B0G17B0D M2 PEDRA NICORELLA, PREU ALT, DE 30 MM DE GRUIX AMBARESTA VIVA A LES
QUATRE VORES

90,12230 €

Altres conceptes 30,58620 €

P-2 F221C420 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY
COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS

7,96 €

Altres conceptes 7,96000 €

P-3 F31525H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIIB, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

89,85 €

B065EM0B M3 FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIB DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ
IIIB

84,78800 €

Altres conceptes 5,06200 €

P-4 FR11Z000 M2 NETEJA MANUAL DE TERRENY I DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ AMB CAPÇAL
DE FIL O DISCE RECOLLINT LA BROSSA. GRAU DE DESBROSSADA EN FUNCIÓ DE LA
DIRECCIÓ D'OBRA.

1,79 €

Altres conceptes 1,79000 €

P-5 FR11Z002 M2 NETEJA MANUAL DE TERRENY DE FONS DE CANAL RECOLLINT LA BROSSA. 3,68 €
Altres conceptes 3,68000 €

P-6 FR3P2111 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA

44,59 €

BR3P2110 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

39,55875 €

Altres conceptes 5,03125 €

P-7 FR66211B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR D'1 A 1,5 L,
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ
BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG

1,67 €

BR341150 M3 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C, SUBMINISTRAT EN
SACS DE 0,8 M3

0,06221 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00315 €
Altres conceptes 1,60464 €

P-8 G4E26821 M2 PARET ESTRUCTURAL DE 30 CM DE GRUIX, DE BLOC DE MORTER DE CIMENT
FORADAT, R-6, DE 400X200X300 MM, DE CARA VISTA, LLIS, GRIS, AMB COMPONENTS

34,57 €



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

HIDROFUGANTS, CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:3 (15 N/MM2), AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3
N/MM2

B0E244W6 U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X300X200 MM, AMB
COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS
NORMA UNE-EN 771-3

19,48438 €

Altres conceptes 15,08562 €

P-9 G4E2X821 M PEÇA DE CORONACIÓ DE MUR DE NICORELLA DE 50 CM DE GURIX, EN FORMA DE U,
GRIS, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:3 (15 N/MM2),
AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2

49,26 €

B0E244W6 U BLOC FORADAT DE MORTER DE CIMENT, LLIS, DE 400X300X200 MM, AMB
COMPONENTS HIDROFUGANTS, DE CARA VISTA, GRIS, CATEGORIA I SEGONS
NORMA UNE-EN 771-3

4,35000 €

Altres conceptes 44,91000 €

P-10 G4EZ2000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B400S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
400 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0,75 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,00380 €
Altres conceptes 0,74620 €

P-11 G4EZ72B4 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, HA-25/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT
MANUALMENT

75,65 €

B065910C M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ
I

46,75650 €

Altres conceptes 28,89350 €

P-12 GR4GJ813 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN
CONTENIDOR D'1,3 L

2,17 €

BR4GJ813 U PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A 50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L 2,13000 €
Altres conceptes 0,04000 €

P-13 GR7217G0 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3
SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35 G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA
VEGETAL A BASE DE PALLA PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2),
ADOB ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR MICROBIÀ I
ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000
M2. INCLOU LA HIDROSREMBRA MANUAL EN ELS LLOCS ON NO HI ARRIBI LA BOMBA
DEL CAMIÓ.

3,04 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00210 €
BR34J000 KG BIOACTIVADOR MICROBIÀ 0,09795 €
BR361100 KG ESTABILITZANT SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA 0,36450 €
BR3A7000 KG ADOB MINERAL SÒLID DE FONS, D'ALLIBERAMENT LENT 0,16320 €
BR3PAN00 KG ENCOIXINAMENT PROTECTOR PER A HIDROSEMBRES DE FIBRA SEMICURTA 0,18200 €
BR4U1G00 KG BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3, SEGONS NTJ 07N 0,15925 €

Altres conceptes 2,07100 €

P-14 GY00X002 UD REIXA DE DESBASTAMENT CONSTRUIDA AMB PERFILS RECTANGULARS D'ACER
INOXIDABLE QUALITAT AISI 316L, UNITS EN LA PART SUPERIOR I INFERIOR PER
CADA COSTAT PER A ANCORATGE. S'INCORPOREN UNS PASSAMANS
HORITZONTALS PER A IMPLANTACIÓ A OBRA, EN LA PART INFERIOR S'INCORPOREN
UNA XAPA DOBLEGADA LA QUAL S'AJUSTA AMB FACILITAT A LES MESURES
NECESSÀRIES. INCLOU CUBETO DE RECOLLIDA EN CACER INOXIDABLE QUALITAT
AISI 316L, FONS PERFORAT I MANETAS INCORPORADES PER A LA SEVA

22.346,77 €

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

MANIPULACIÓ. INCLOU RASCLET MANUAL AMB MÀNEC TUBULAR D'1.200 MM DE
LONGITUD (ESTÀNDARD), CONSTRUCCIÓ EN ACER INOXIDABLE QUALITAT AISI 316L.
(AMPLE ESTÀNDARD 300 MM). INCLOU LA CONSTRUCCIÓ DE MUR LATERAL AMB
BLOCS, FORMIGÓ ARMAT, COBERT AMB MORTER HIDRÒFUG. I RESTA D'OBRA
NECESSÀRIA PER LA FIXACIÓ DE LA REIXA. iNCLOU BARANA D'ACER INOXIDABLE
NORMATIVA AMB PORTA CENTRAL PER ACCÉS A LA REIXA.
INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER FER UN DESVIAMENT DE LES AIGÜES PER
EXECUTAR LA SABATA DE L'ALETA. TOTALMENT ACABAT

Sense descomposició 22.346,77000 €

P-15 PP0000SS U PARTIDA SEGURETAT I SALUT 2.961,51 €
Sense descomposició 2.961,51000 €

Barcelona, Novembre de 2016

L´autor del projecte,

Javier Solís Delfín
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3

Capítol 01 MUR

1 F221C420 M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A CAIXA DE PAVIMENT
EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS (P - 2)

7,96 34,500 274,62

2 F31525H1 M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIIB,
DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 3)

89,85 10,350 929,95

3 G4E26821 M2 PARET ESTRUCTURAL DE 30 CM DE GRUIX, DE BLOC DE
MORTER DE CIMENT FORADAT, R-6, DE 400X200X300 MM, DE
CARA VISTA, LLIS, GRIS, AMB COMPONENTS HIDROFUGANTS,
CATEGORIA I SEGONS NORMA UNE-EN 771-3, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:3 (15 N/MM2),
AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2 (P - 8)

34,57 55,400 1.915,18

4 G4EZ72B4 M3 FORMIGÓ PER A FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT,
HA-25/P/20/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, COL·LOCAT MANUALMENT (P - 11)

75,65 23,225 1.756,97

5 G4EZ2000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA B400S
DE LÍMIT ELÀSTIC >= 400 N/MM2 PER A L'ARMADURA DE PARETS
DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT (P - 10)

0,75 1.612,276 1.209,21

6 G4E2X821 M PEÇA DE CORONACIÓ DE MUR DE NICORELLA DE 50 CM DE
GURIX, EN FORMA DE U, GRIS, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT CEM I, DE DOSIFICACIÓ 1:3 (15 N/MM2), AMB ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I AMB UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE LA PARET DE 3 N/MM2 (P - 9)

49,26 90,000 4.433,40

7 E83B74JA000C M2 APLACAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR A UNA ALÇÀRIA
<= 3 M, AMB PEDRA NICORELLA, PREU ALT, DE 30 MM DE GRUIX
AMB ARESTA VIVA A LES QUATRE VORES I DE 2501 A 6400 CM2,
COL·LOCADA AMB ADHESIU C2 TE (UNE-EN 12004) REF.
B12901002 DE LA SERIE ADHESIUS CIMENTOSOS DE BUTECH, I
REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) REF. P01FJ500
DE LA SERIE MORTER DE REJUNTAT CIMENTÒS ESPECIAL
UNIVERSAL DE BASF-CC. ALTRES ARTICLES: REF. P01DW270 DE
LA SERIE PCI LASTOFLEX DE BASF-CC (P - 1)

131,45 174,800 22.977,46

TOTAL Capítol 01.01 33.496,79

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3

Capítol 02 ACTUACIONS AL CANAL

1 FR11Z000 M2 NETEJA MANUAL DE TERRENY I DESBROSSADORA MANUAL DE
BRAÇ AMB CAPÇAL DE FIL O DISCE RECOLLINT LA BROSSA.
GRAU DE DESBROSSADA EN FUNCIÓ DE LA DIRECCIÓ D'OBRA.
(P - 4)

1,79 180,000 322,20

2 FR11Z002 M2 NETEJA MANUAL DE TERRENY DE FONS DE CANAL RECOLLINT
LA BROSSA.  (P - 5)

3,68 120,000 441,60

3 GY00X002 UD REIXA DE DESBASTAMENT CONSTRUIDA AMB PERFILS
RECTANGULARS D'ACER INOXIDABLE QUALITAT AISI 316L,
UNITS EN LA PART SUPERIOR I INFERIOR PER CADA COSTAT
PER A ANCORATGE. S'INCORPOREN UNS PASSAMANS
HORITZONTALS PER A IMPLANTACIÓ A OBRA, EN LA PART
INFERIOR S'INCORPOREN UNA XAPA DOBLEGADA LA QUAL
S'AJUSTA AMB FACILITAT A LES MESURES NECESSÀRIES.
INCLOU CUBETO DE RECOLLIDA EN CACER INOXIDABLE
QUALITAT AISI 316L, FONS PERFORAT I MANETAS
INCORPORADES PER A LA SEVA MANIPULACIÓ. INCLOU
RASCLET MANUAL AMB MÀNEC TUBULAR D'1.200 MM DE

22.346,77 1,000 22.346,77

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

PRESSUPOST Pàg.: 2

LONGITUD (ESTÀNDARD), CONSTRUCCIÓ EN ACER INOXIDABLE
QUALITAT AISI 316L. (AMPLE ESTÀNDARD 300 MM). INCLOU LA
CONSTRUCCIÓ DE MUR LATERAL AMB BLOCS, FORMIGÓ
ARMAT, COBERT AMB MORTER HIDRÒFUG. I RESTA D'OBRA
NECESSÀRIA PER LA FIXACIÓ DE LA REIXA. iNCLOU BARANA
D'ACER INOXIDABLE NORMATIVA AMB PORTA CENTRAL PER
ACCÉS A LA REIXA.
INCLOU LES FEINES NECESSÀRIES PER FER UN DESVIAMENT
DE LES AIGÜES PER EXECUTAR LA SABATA DE L'ALETA.
TOTALMENT ACABAT (P - 14)

TOTAL Capítol 01.02 23.110,57

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3

Capítol 03 JARDINERIA

1 FR3P2111 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB
UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS
NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA MITJANA (P - 6)

44,59 36,000 1.605,24

2 FR66211B U PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN
CONTENIDOR D'1 A 1,5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ
DE 25X25X25 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER
REG (P - 7)

1,67 120,000 200,40

3 GR7217G0 M2 HIDROSEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
STANDARD C3 SEGONS NTJ 07N, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 35
G/M2, AIGUA, MULCH DE FIBRA VEGETAL A BASE DE PALLA
PICADA I FIBRA CURTA DE CEL·LULOSA (200G/M2), ADOB
ORGANO-MINERAL D'ALLIBERAMENT LENT, BIOACTIVADOR
MICROBIÀ I ESTABILITZADOR SINTÈTIC DE BASE ACRÍLICA, EN
UNA SUPERFÍCIE DE 500 A 2000 M2. INCLOU LA HIDROSREMBRA
MANUAL EN ELS LLOCS ON NO HI ARRIBI LA BOMBA DEL CAMIÓ.
(P - 13)

3,04 180,000 547,20

4 GR4GJ813 U SUBMINISTRAMENT DE PISTACIA LENTISCUS D'ALÇÀRIA DE 30 A
50 CM, EN CONTENIDOR D'1,3 L (P - 12)

2,17 120,000 260,40

TOTAL Capítol 01.03 2.613,24

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3

Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

1 PA090017 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE GESTIÓ DE
RESIDUS (P - 0)

1.193,77 1,000 1.193,77

TOTAL Capítol 01.04 1.193,77

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 PP0000SS U PARTIDA SEGURETAT I SALUT (P - 15) 2.961,51 1,000 2.961,51

TOTAL Capítol 01.05 2.961,51

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

PRESSUPOST Pàg.: 3

Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3

Capítol 06 ALTRES

1 PA090010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE POSSIBLES
IMPREVISTOS DURANT L'OBRA (P - 0)

25.000,00 1,000 25.000,00

2 PA09X010 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REHABILITACIÓ DE
L'ESTANY ACTUAL SEGONS INDICACIONS DE LA PROPIETAT (P -
0)

24.017,05 1,000 24.017,05

TOTAL Capítol 01.06 49.017,05

EUR
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PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA A L´ENTORN DEL REC COMTAL. FASE 3

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  MUR 33.496,79
Capítol 01.02  ACTUACIONS AL CANAL 23.110,57
Capítol 01.03  JARDINERIA 2.613,24
Capítol 01.04  GESTIÓ DE RESIDUS 1.193,77
Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 2.961,51
Capítol 01.06  ALTRES 49.017,05
Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3 112.392,93
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

112.392,93
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PROJECTE EXECUTIU REC COMTAL. FASE 3 112.392,93

112.392,93

euros
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Barcelona, Novembre de 2016

L´autor del projecte,

Javier Solís Delfín
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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